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Świetna zabawa na... ulicy
Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności 
czasowo zamknięto dla ruchu ul. Czarnieckiego.

Remis na bukowej
Derbowy mecz dwóch GKS-ów nie był wielkim 
widowiskiem i zakończył się podziałem punktów.

50 lat szpitala Megrez
21 września w popularnym „wojewódzkim”  
odbędą się obchody półwiecza istnienia placówki.4 1410
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w minionym tygodniu na terenie tyskich hal targowych otwarto pierwszy w polsce sklep społeczny z atrakcyjnymi cenami towarów.
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z dRugiej stRony... bohateR tygodnia
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dawid Świącik jest 
tyszanineM. co pRawda 
od 2017 Roku, jednak 
nasze Miasto polubiŁ 
na tyle, aby w niM osiąŚć 
na staŁe. wczeŚniej 
MieszkaŁ i pRacowaŁ 
na alasce, w okolicach 
londynu oRaz 
FRankFuRtu. to jednak 
w tychach powstaŁa 
jego debiutancka 
powieŚć „pRzesilenie”, 
któRa zostaŁa wydana 
nakŁadeM novae Res. jak 
na debiut otRzyMaŁa 
dobRe Recenzje, 
a dodatkowo nieźle 
się spRzedaŁa. jeszcze 
w tyM Roku MożeMy 
spodziewać się jej 
kontynuacji.

Lata na wsi bez komputera
Dawid urodził się pod Często-
chową, a do Tychów przeniósł 
się, bo... zapragnął zamieszkać 
w nowoczesnym mieście. – Wy-
chowałem się wśród pól i lasów 
w jednej z podczęstochowskich 
wsi. Rocznik 1986, wychowany 
bez komputera i smartfonów. 
Od dzieciństwa pasjonowało 
mnie balansowanie na grani-
cy wszelkich społecznych norm 
i zasad. Gdy tylko pojawił się 
internet, zacząłem pisać blogi. 
Wkrótce rozpocząłem też naukę 
gry na gitarze – komponowałem, 
pisałem teksty oraz poezję, ćwi-
czyłem wokal. Obecnie mieszkam 
w Tychach. Wcześniej miesz-
kałem w Katowicach, sporo też 
podróżowałem. Kiedy wróciłem 
z emigracji, postanowiłem kupić 
mieszkanie, właśnie w Tychach. 
Jest to naprawdę dobre miejsce 
do mieszkania. Zwłaszcza podo-
ba mi się tutaj jesienią i zimą. La-
tem staram się jednak podróżo-
wać i jak najmniej czasu spędzać 
w mieście – mówi pisarz.

Bloger
Pisał od najmłodszych lat. 
I to dużo. Skupiał się na krótkich 
opowiadaniach i nowelkach. 
W czasach liceum prowadził po-
czytnego bloga, który kilkukrot-
nie był promowany przez redak-
cję Onetu. – Robiłem to głównie 
dla rozrywki. Poruszałem raczej 
tematy obyczajowe. Obserwowa-
łem swoje najbliższe otoczenie 
i próbowałem przedstawić swo-
je przemyślenia z subiektywnej 
perspektywy. Zazwyczaj brałem 
jakiś problem na warsztat i za po-
mocą klawiatury starałem się go 
rozwiązać. Jak każdemu blogero-
wi zależało mi na komentarzach 
czytających. Byłem bardzo cieka-
wy, co ludzie myślą na porusza-
ne tematy – tłumaczy autor. Poza 
pisaniem próbował swoich sił 
w muzyce – grał na gitarze, kom-
ponował i pisał teksty piosenek 
i śpiewał w jednej z „garażowych 
kapel”. – To była świetna przy-
goda, ale nie wytrzymała próby 
czasu. Wcześniej pisałem poezję, 
stąd dobrze czułem się tworząc 
teksty dla zespołu. Jednak zdecy-
dowanie najlepiej sprawdzam się 
w prozie – zaznacza. Na co dzień 
zajmuje się przetargami jako pra-
cownik korporacyjny. Przemiana 
duchowa, jakiej doznał po powro-

cie z emigracji, zainspirowała go 
do napisania pierwszej powieści.

powieść dzięki ludziom
– Poznałem bardzo wielu ludzi, 
w Polsce i za granicą. Rozmawia-
jąc z nimi, poznając ich historie, 
sposób myślenia czy perspektywy, 
z których patrzą na świat, czułem, 
że zbieram materiał na powieść 
i muszę to uzewnętrznić. W pew-
nym momencie swojego życia po-
znałem bardzo dziwnego człowie-
ka. Uświadomiłem sobie, że mam 
pomysł na powieść. W kilka tygo-
dni powstał jej szkielet. Zastanawia-
łem się, co chcę powiedzieć i w jaki 
sposób, następnie zaplanowałem 
fabułę i postacie i... zacząłem pisać. 
Podoba mi się, to co napisałem. 
Lubię ten świat i jego bohaterów. 
Chciałem się nim podzielić. Wpi-
sałem w wyszukiwarkę hasło „wy-

dawca” i do pierwszego wysłałem 
swój tekst. O dziwo otrzymałem 
odpowiedź zwrotną – wspomina.

„przesilenie”
Bohaterem „Przesilenia” jest Seba-
stian. Wiedzie poukładane życie, 
w którym wszystko jest przewi-
dywalne niczym piątkowe spotka-
nia z przyjaciółmi. Żona, dziecko, 
mieszkanie w Krakowie i praca 
na etacie zapewniają mu spokój 
i poczucie bezpieczeństwa. Pew-
nego letniego dnia odwiedza go 
jednak dziwny mężczyzna. Ta wi-
zyta rozpoczyna serię niezwykłych 
wydarzeń, a Sebastian powoli za-
czyna rozumieć, że w życiu chodzi 
o coś więcej niż dostatni byt.

Recenzenci chwalą powieść 
za lekki i ciekawy styl autora oraz 
wprawę, z jaką posługuje się pió-
rem. „Intrygujący jest zabieg sto-
sowania niedopowiedzeń, aby 
skłonić odbiorcę do refleksji. Au-
tor celowo nie kończy pewnych 
wątków, zostawia luki, aby czy-
telnik mógł wstawić w te miejsca 
własne przemyślenia lub przeży-
cia.” – czytamy w jednej z nich. 
„W „Przesileniu” wątki obyczajo-
we przeplatają się z kryminalnymi. 
To połączenie jest bardzo trafione. 
Powieść czyta się szybko, zaś ko-
niec pozostawia apetyt na więcej.” 
– chwali inny recenzent.

Książkę można nabyć w więk-
szości internetowych księgarni 
oraz na autorskiej stronie davi-
dadrians.com. kaMil peszat ●

udAny deBiut pisArski
tyszanin wydaŁ powieŚć, W KTóREj WąTKI ObyCZAjOWE PRZEPLATAją SIę Z KRyMINALNyMI.

Dawid Świącik.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Tychy
ODWOŁUJE I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA 
DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TYCHACH 

NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PAPROCANY 
W REJONIE ULICY NAD JEZIOREM (CZĘŚĆ DZIAŁKI 
NR 51/11), OGŁOSZONY 28 CZERWCA 2022 ROKU 

PRZYCZYNA ODWOŁANIA PRZETARGU:
W warunkach przetargu w ust. 1 pkt III. Zabudowa i wytyczne architektoniczne, wysokość bu-

dynku gastronomicznego określono do 4 m. Występuje tutaj ryzyko niespełnienia warunków 

techicznych dotyczących budynków i ich usytuowania. Zatem zachodzi uzasadniona przesłan-

ka do odwołania przetargu.

komunikat
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Déjà vu
Jestem już na tyle starym osobnikiem, że moje pierwsze wspomnienia 
– nie myślę tu o opowieściach, tylko rzeczywiście pamiętanych zdarze-
niach – sięgają lat 70. ubiegłego wieku. Ostatnimi czasy wracam pamię-
cią do tamtych i nieco późniejszych lat. Ogarnia mnie wtedy zdumie-
nie, bo przez ostatnich trzydzieści lat nawet do głowy mi nie przyszło, 
że tamte czasy mogą kiedyś wrócić…

Przypominają mi się na przykład puste półki w sklepach, które w ów-
czesnej telewizji publicznej (bo innej nie było) nazywano „chwilowy-
mi brakami w zaopatrzeniu”. Pamiętam, jak mam wysłała mnie kie-
dyś do sklepu po cukier, a ja wróciłem z pustymi rękami, bo cukru nie 
było. Nawet tego na kartki.

Nie dalej jak trzy tygodnie temu w domu zabrakło mi cukru. Jako, 
że była to niedziela, podjechałem do sklepu oznaczonego symbolem 
skocznego płaza i tylko zmarnowałem trochę paliwa, bo wróciłem z ni-
czym. Cukru nie było.

Następnego dnia byłem świadkiem, jak teściowa alarmowała moją 
małżonkę, że podobno rzucili cukier do którejś Stokrotki. Jako żywo sta-
nął mi przed oczami obraz sąsiadki, która równie zaaferowana infor-
mowała prawie cztery dekady temu moją mamę gdzie i co „rzucili” …

Jako, że dzieckiem będąc już myślałem o związaniu przyszłości 
z dziennikarstwem, dużo czasu poświęcałem na czytanie przeróżnych 
gazet i oglądanie telewizji. Pamiętam propagandę sukcesu, jaka wylewała 
się z ekranu i ze szpalt. Słyszałem od spikerów, że jesteśmy w światowej 
czołówce państw najbardziej rozwiniętych, kraj kwitnie, a ludziom żyje 
się dostatniej. Podwyżki cen nazywano regulacjami, obiecywano tzw. re-
kompensaty, a Michnik, Kuroń, Mazowiecki czy Wałęsa przedstawiani 
byli jako potwory, chcące zburzyć tak trwałą polską demokrację.

To wspomnienie wraca do mnie zawsze, gdy przypadkiem omsknie 
mi się palec na pilocie i niechcący przełączę odbiornik na TVP. Znowu 
jest pięknie, Polska rozwija się najlepiej w Europie, przekopujemy mie-
rzeje, budujemy, stawiamy ławki, a ludzie są w siódmym niebie. Gdy-
by jeszcze nie te opozycyjne potwory – Tusk, Trzaskowski i paru innych 
– które chcą obalić tę polską demokrację…

Pamiętam jak wtedy milicja rozprawiała się z tymi, którzy ośmielili się 
zaprotestować przeciw ówczesnej „demokracji” i wyjść na ulice. Do dziś 
mam w pamięci film z wydarzeń w Bydgoszczy, gdy w czasie uzgodnio-
nych z władzą tzw. stu dni spokoju, pałowany przez ZOMO Jan Rulew-
ski z pokrwawioną twarzą krzyczał: „A mówili, że nie będą bić! ”.

I tak sobie przypominam sceny, które w telewizji (nie tej publicznej, 
bo na szczęście są dzisiaj też inne) widuję w ostatnich miesiącach i la-
tach. Wleczonych przez policjantów po asfalcie młodych ludzi z nama-
lowanym na tekturze hasłem „TVP kłamie”, pakowaną brutalnie do ra-
diowozu staruszkę z torbą w tęczowych kolorach, która chciała przejść 
przez ulicę w czasie, gdy tuż obok znajdowali się partyjni notable, czy 
usuwane spod pomnika smoleńskiego w Warszawie wieńce tylko dlate-
go, że położyli je tam „niewłaściwi ludzie”.

Pamiętam głośne w czasach minionych procesy polityczne, w których 
oskarżeni przez podległą władzy prokuraturę nie mieli najmniejszych 
szans na sprawiedliwy osąd, bo sądy też stały po stronie władzy i ze stra-
chu lub przekonania wsadzały niepokornych do więzień. I tak się za-
stanawiam od kogo dzisiaj zależy los prokuratorów i sędziów? Wtedy 
te wszystkie niegodziwości tłumaczono „wolą ludu”, dzisiejsza władza 
zasłania się „suwerenem”.

Wypadałoby zakończyć ten tekst jakąś puentą. Ale puenty tym razem 
nie będzie. Posłużę się zwrotem często spotykanym na jednym z portali 
społecznościowych: „Ja to tak tu tylko zostawię…”.  wieczoRek
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na teRenie tyskich 
hal taRgowych 
otwaRto 16 wRzeŚnia 
pieRwszy w polsce 
sklep spoŁeczny sieci 
spichleRz. to sklep 
pRzede wszystkiM dla 
osób, któRe znalazŁy 
się w tRudnej sytuacji 
życiowej, ale nie 
tylko – koRzystać 
Mogą z niego Również 
senioRzy niezależnie 
od dochodów, 
a dodatkowo – w soboty 
– sklep będzie otwaRty 
dla wszystkich 
Mieszkańców Miasta.

– Różnica między sklepem socjal-
nym a społecznym jest taka, że nie 
stygmatyzujemy osób, które tutaj 
przychodzą – powiedział Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów. – Nazwa „socjalny” po-
kazuje, że jest to dla tych, którzy 
są ubożsi, a my stawiamy raczej 
na współpracę, budowanie spo-
łeczności. Oczywiście w Tychach, 
ze względu na poziom ubóstwa, 
z pomocy MOPS korzysta rocz-
nie około 2 tys. osób, ale ten 
sklep jest otwarty dla wszystkich 
mieszkańców powyżej 60. roku 
życia. Zakładamy, że w dzisiej-
szych czasach, przy stale rosną-
cych cenach, inflacji, osoby żyjące 
z renty czy emerytury z każdym 
miesiącem mają coraz większe 
potrzeby dotyczące wsparcia. Być 

może ich dochody nie kwalifiku-
ją ich do korzystania z pomocy 
MOPS, ale czują rosnące koszty 
i to, że coraz mniej pieniędzy wy-
starcza im na codzienne potrzeby. 
Wierzę, że w tym sklepie będą ko-
rzystać z części zakupów, by sobie 
pomóc. W soboty sklep będzie ot-
warty dla wszystkich mieszkań-
ców Tychów, bez stwierdzania ile 
kto ma pieniędzy. Wierzymy w to, 
że z tej oferty będą korzystali ci, 
którzy tego najbardziej potrzebują 
i nie będzie chęci wykorzystywa-
nia dobroci innych. Bo trzeba pa-
miętać, że część produktów, które 
tutaj są, pochodzi od firm, które 
po prostu przekazały je do skle-
pu.

Pomysł na utworzenie sklepu 
pojawił się wiele miesięcy temu, 
ale jego otwarcie uniemożli-
wiała pandemia, a potem woj-
na na Ukrainie. W piątek rano 
przed sklepem ustawiła się spo-
ra kolejka. Oto ubiegłotygodnio-
we ceny przykładowych produk-
tów: 1 kg pomidorów – 2 zł, 10 
jajek – 6 zł, makaron Czaniecki 
– 3,50 zł, 1 kg jabłek – 2,50, mały 
jogurt – 1,50 zł, twaróg Mleko-
wita (230 g) – 2 zł, 1 kg szynki, 
baleronu – 18 zł, herbata owo-
cowa Belin – 2 zł, kakao Deco 
Morreno – 2 zł, puszka tuńczy-
ka – 3,50 zł, 1 litr  miodu – 18 zł, 
dżem Łowicz – 3,50 zł, pasta Col-
gate – 3,50 zł.

Jak powiedział Mikołaj Rykow-
ski, prezes Fundacji Wolne Miej-

sce, która będzie prowadziła ty-
ski sklep, ceny kalkulowane będą 
tak, by nie przekraczały 50 pro-
cent ceny rynkowej.

– To nie znaczy, że każdy pro-
dukt będzie dokładnie o poło-
wę tańszy, ale zawsze będzie ta-
niej niż w sklepie tradycyjnym 
– powiedział. – Obowiązuje za-
sada, że kupujący może nabyć 
jeden produkt z danego asorty-
mentu, a zatem nie możemy ku-
pić dwóch kartonów mleka. Skle-
py socjalne i społeczne są po to, 
aby pomóc komuś w budżecie do-
mowym, to nie jest kompleksowe 
zaopatrzenie. Dodam, iż produk-
ty, w zależności skąd pochodzą, 
mają termin ważności od kilku 
dni do nawet 6 miesięcy.

– Cieszy mnie, że w naszym 
obiekcie powstał pierwszy w Pol-
sce sklep tego typu, tak bardzo po-
trzebny – powiedziała Katarzyna 
Ptak, prezes spółki Śródmieście, 
zarządzającej Tyskimi Halami 
Targowymi. – To wyjście naprze-
ciw mieszkańcom, którzy z po-
wodu niskich dochodów, ale też 
na skutek zdarzeń losowych, prob-
lemów finansowych, utraty pra-
cy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej. W halach targowych bę-
dzie działać także klubokawiarnia 
i w naszym zamierzeniu ma to być 
miejsce spotkań i integracji miesz-
kańców, w szczególności osób sa-
motnych, starszych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Sklep społeczny jest otwarty 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9 do 16, a w soboty od 9 
do 13. Osobami uprawnionymi 
do zakupów są mieszkańcy Ty-
chów, w tym obywatele Ukrainy 
znajdujący się w trudnej sytuacji 
życiowej, posiadający stosowne 
skierowanie z MOPS oraz senio-
rzy w wieku 60 plus bez wzglę-
du na wysokość dochodów. Do-
datkowo, w każdą sobotę, zakupy 
będą mogli zrobić wszyscy chęt-
ni mieszkańcy Tychów – bez ko-
nieczności posiadania skierowa-
nia.

Sklep będzie prowadziła Fun-
dacja Wolne Miejsce, która z bu-
dżetu miasta otrzymała na ten cel 
dotację w wysokości ponad 76 tys. 
złotych. leszek sobieRaj ●

tAniej niż Wszędzie
w tyskich halach taRgowych OD ub. PIąTKu DZIAłA SKLEP SPOłECZNy.

Jak informuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tychach, 
wypłata dodatku węglowego na-
stąpi po otrzymaniu środków fi-
nansowych na realizację tego za-
dania, przewidzianego w ustawie 
z dnia 5 sierpnia 2022 roku o do-
datku węglowym.

Zapotrzebowanie na środki 
na finansowanie wypłat dodatku 
we wrześniu zostało przez Miasto 
złożone do Wojewody Śląskiego 
13 września, jednak do dziś żad-
ne środki nie wpłynęły. 

MOPS przypomina tak-
że, że w ostatnich dniach rząd 
przygotował nowelizację usta-
wy. Najważniejsze zmiany, 
to wydłużenie czasu na wy-
płatę pieniędzy z 30 do 60 dni. 
W związku z tym termin roz-
patrzenia złożonych wniosków 
zostaje przesunięty na dzień 
15.10.2022 r. Zmiana dotyczy 
wszystkich, czyli także tych 
mieszkańców, którzy wnioski 
złożyli jeszcze w sierpniu. 

Wnioski o dodatek węglowy 
należy składać do 30 listopada 
2022 roku jedną z trzech dostęp-
nych metod:

elektronicznie za pośredni-•	
ctwem platformy e-PUAP 
po zatwierdzeniu ich podpi-
sem elektronicznym lub z wy-
korzystaniem profilu zaufanego 
(z wykorzystaniem formularza 
„pismo ogólne do podmio-
tu publicznego” – należy do-
łączyć wypełniony formularz 
wniosku i podpisać pismo pro-
filem zaufanym;
pocztą tradycyjną  – decyduje •	
data stempla pocztowego; 
tradycyjnie (papierowo) wnio-•	
ski są przyjmowane w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Tychach przy ul. Ba-
rona 30 (punkt obsługi klienta 
– wejście z zewnątrz budynku 
od strony salonu samochodo-
wego) w godzinach:
– poniedziałek, wtorek: 8-15
– czwartek: 8-17
– piątek: 8-13 
Formularze są dostęp-

ne w punkcie obsługi klienta 
Działu Świadczeń Rodzinnych 
MOPS w Tychach przy ul. Baro-
na 30 oraz na stronie interneto-
wej MOPS w zakładce „Wniosek 

do pobrania”. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społeczne prosi o pra-
widłowe i uważne wypełnienie 
wniosku oraz o wpisanie adre-
su poczty elektronicznej, na któ-
ry zostanie wysłana informacja 
o przyznaniu dodatku węglowe-
go oraz numeru rachunku banko-
wego. Dodatek węglowy dla go-
spodarstwa domowego wynosi 
3.000 złotych.

Świadczenie jest niezależne 
od dochodu. Przeznaczone jest 
dla wszystkich gospodarstw do-
mowych, w których głównym 
źródłem ogrzewania jest węgiel. 
Przysługuje tym, którzy węgiel 
spalają w kotle, kominku, kozie, 
ogrzewaczu powietrza, trzonie 
kuchennym, piecokuchni, kuch-
ni węglowej lub piecu kaflowym. 
Urządzenia te muszą być zasila-
ne węglem kamiennym, brykie-
tem lub pelletem zawierającymi 
co najmniej 85% węgla kamien-
nego. Warunkiem koniecznym 
do otrzymania dodatku węglo-
wego jest uzyskanie wpisu lub 
zgłoszenie źródła ogrzewania 
do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. uM ●

w sprawie wypłat dodatku węglowego.

MOPS czeka na PieniąDze

Zainteresowanie tyszan nowym sklepem było bardzo duże.

O problemach związanych z nieotrzymaniem środków z budżetu państwa, przeznaczonych na wypłatę 
dodatku węglowego, mówiono także na poniedziałkowej konferencji prasowej w Mediatece, z udziałem 
m.in prezydentów Sopotu i Sosnowca. Szerzej napiszemy o tym w następnym numerze „Twoich Tychów”.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): prezes Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski, 
przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna i zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka.

Ceny w sklepie społecznym są zdecydowanie konkurencyjne.
zd
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KWiaty W ROcZNicę agReSjiFlash

17 września obchodziliśmy 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. To również Dzień 
Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji 
i Związku Sowieckiego. Z tej okazji przewodnicząca Rady Miasta Tychy barbara Konieczna oraz 
zastępca prezydenta Tychów Igor Śmietański złożyli po mszy w kościele św. Krzysztofa kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą ludobójstwa jakich dokonano w latach 1939-1947. – To bardzo ważna 
data w historii naszego narodu, dlatego co roku z panią przewodniczącą składamy kwiaty tego 
dnia w imieniu władz miasta i tyskiego samorządu – mówił wiceprezydent Śmietański. kp ●
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◆ 17.09 Na ul. gROta-ROWe-
cKiegO zderzyli się jadący mo-
tocyklem i toyotą. Ze wstępnych 
ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów i relacji świadków 
wynika, że motocyklista ude-
rzył w tył jadącego przed nim 
auta. W wyniku zdarzenia mo-
tocyklista doznał poważnych 
obrażeń i został przewieziony 
do szpitala. Na miejsce zdarze-
nia wezwany został dodatkowo 
policyjny technik kryminalisty-
ki, który wykonał dokumentację 
fotograficzną. Działania i utrud-
nienia w ruchu trwały blisko trzy 
godziny. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w tej sprawie. Niestety 19.09 po-
informowano, że poszkodowany 
mężczyzna zmarł w wyniku od-
niesionych obrażeń.
◆ Na OZNaKOWaNym PRZej-
ściu Dla PieSZych na al. Biel-
skiej doszło 16.09 do potrącenia 
pieszego przez kierującego vw. 
Pieszy trafił pod opiekę ratow-
ników medycznych. Jak wyni-
ka z pierwszych ustaleń policji, 
sprawcą zdarzenia był pieszy, 
który na przejście dla pieszych 
wszedł wprost pod koła vw, po-
mimo nadawanego dla niego 

na sygnalizatorze czerwonego 
światła. Na szczęście nie doznał 
poważnych obrażeń.
◆ tegO SamegO DNia 
Na SKRZyżOWaNiu ul. me-
talOWa – FaBRycZNa doszło 
do zderzenia audi i vw. Poszko-
dowany został kierowca vw, któ-
ry trafił pod opiekę ratowników 
medycznych i został przewie-
ziony do szpitala. Na szczęście 
nie doznał poważnych obrażeń 
i po przebadaniu wrócił na miej-
sce kolizji. Jak ustaliła policja, kie-
rowca audi, jadąc ul. Fabryczną 
wjechał na skrzyżowanie z ul. Me-
talową, doprowadził do zderzenia 
z vw. Uznany został za winnego 
spowodowania zdarzenia i otrzy-
mał mandat.
◆ 15.09 DyżuRNi SłużB 
muNDuROWych OtRZyma-
li ZgłOSZeNie, iż na ul. Bie-
ruńskiej, na pograniczu Tychów 
i Świerczyńca, skoda uderzyła 
w drzewo. Jak się okazało, kieru-
jąca skodą 27-letnia kobieta schy-
liła się podczas jazdy po telefon 
komórkowy i utraciła panowanie 
nad pojazdem, a dodatkowo ba-
danie alkomatem wykazało u niej 
około 1 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

◆ Na tRaSie S1 W RejONie 
Stacji PaliW 14.09 doszło 
do zderzenia dwóch pojazdów 
ciężarowych – ciągnika siodło-
wego iveco z naczepą, należące-
go do Wojska Polskiego ciężaro-
wego stara oraz osobowego audi. 
Na czas działań ruch na trasie 
został całkowicie wstrzymany, 
a ruch został puszczony pobliską 
stacją paliw. W wyniku zdarzenia 
poszkodowany został kierowca 
osobowego audi, ale po przebada-
niu pozostał na miejscu. Policjan-
ci wstępnie ustalili, iż kierowca 
wojskowej ciężarówki nie zacho-
wał należytej ostrożności i dopro-
wadził do zdarzenia. Na miejsce 
wezwana została Żandarmeria 
Wojskowa.
◆ 14.09 Na ul. mySłOWi-
cKiej KieROWca SKODy, włą-
czając się do ruchu nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierow-
cy motocykla i doszło do zderze-
nia. Motocyklista z obrażenia-
mi głowy został przewieziony 
do szpitala. ls ●

kRonika policyjna

Na ul. Grota-Roweckiego doszło do wypadku z udziałem motocyklisty, 
który nie posiadał uprawnień i prawdopodobnie był nietrzeźwy.
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w tychach powstaŁa 
wyjątkowa ulica 
– „ulica szkolna”. 
odcinek ulicy 
czaRnieckiego 
(od ul. czeReŚniowej 
do ul. cichej) wRaz 
z placeM pRzed szkoŁą 
podstawową nR 5 
zMieniŁ się w piątek, 16.09 
w Miejsce do zabawy 
i edukacji. w ten 
szczególny sposób 
tychy RozpoczęŁy 
euRopejski tydzień 
MobilnoŚci.

Wyłączenie z ruchu samochodo-
wego odcinka ulicy Czarnieckiego 
przy SP nr 5 w godzinach odwo-
żenia i odbierania dzieci ze szkoły 
(7.30–8.15 i 14.45–15.30) plano-
wane jest przez kolejne trzy dni 
robocze tj. od 19 do 21 września. 
Na czas zamknięcia jezdnia będzie 
przestrzenią pieszą, dopuszczającą 
jedynie przejazd pojazdów uprzy-
wilejowanych i z zezwoleniem.

W piątek, czyli w dniu roz-
poczęcia Europejskiego Tygo-
dnia Mobilności na środku uli-
cy ustawiono olbrzymie donice 
z kwiatami, wokół których kil-

kuset uczniów na zamkniętym 
odcinku drogi tańczyło, śpiewa-
ło i znakomicie bawiło się m.in. 
z Tyszakami i Sznupkiem.

– Popatrzcie, jak po waszej pio-
sence słoneczko wyszło zza chmur 
i wszystkim buzie się śmieją… 
– mówiła Hanna Skoczylas, za-
stępca prezydenta Tychów, zwra-
cając się do dzieci. – Witam was 

na otwarciu projektu „Szkolna 
ulica” w ramach Europejskiego 
Tygodnia Mobilności. Sami wie-
cie najlepiej, że do szkoły moż-
na przychodzić lub przyjeżdżać 
w inny sposób, nie tylko samocho-
dami rodziców. I właśnie celem 
naszego projektu jest zwiększe-
nie świadomości, głównie doro-
słych mieszkańców, dotyczącej na-

wyków związanych ze sposobem 
dotarcia dzieci do szkół. Projekt 
ten znakomicie wpisuje się także 
w strategiczny cel naszej polityki 
mobilności.

Organizatorzy przygotowa-
li dla dzieci kilka stref: eko, bez-
pieczeństwa (gdzie stoiska miały 
Komenda Miejska Policji, Straż 
Miejska, Komenda Miejska Pań-

stwowej Straży Pożarnej), gier po-
dwórkowych, ciszy, edukacji. Nie 
zabrakło popularnych gier, jak gra 
w klasy, twister, skakanie na ska-
kance, berek, przeciąganie liny 
i rysowanie na asfalcie, itd.

Pomysłodawcą projektu „Szkol-
na ulica” jest Michał Lorbiecki, 
oficer pieszy miasta Tychy.

– Przylegająca do szkoły ulica, 
na której są elementy uspokojenia 
ruchu, zrealizowane przez Miej-
ski Zarząd Ulic i Mostów, wydała 
nam się znakomitym miejscem, 
by pokazać, że może służyć nie 
tylko temu, by przez nią przejeż-
dżać. Zapewnienie dzieciom bez-
pieczniejszych warunków w dro-
dze do i ze szkoły, tak by mogły 
tę drogę pokonywać pieszo lub 
na rowerze, przekłada się nie tyl-
ko na ruch samochodowy i śro-
dowisko, ale przede wszystkim 
poprawia zdrowie, samopoczucie 
i rozwój dzieci, zwiększając ich 
samodzielność. To działanie jest 
realizacją miejskiej polityki mo-
bilności, którą stworzyliśmy z in-
nymi gminami w ramach Metro-
polii – powiedział.

Projekt ten, którego zasa-
dy z powodzeniem realizowane 
są w wielu miastach europejskich, 

planuje się rozszerzyć na inne 
szkoły, oczywiście tam, gdzie lo-
kalizacja, warunki techniczne, czy 
drogowe będą na to pozwalały. 
A co na to rodzice, którzy rano 
chcą odstawić dziecko do szkoły 
i jak najszybciej odjechać?

– Przyznam, że trochę obawiali-
śmy się reakcji ze strony rodziców, 
tym bardziej, że Szkoła Podsta-
wowa nr 5 to szkoła z oddziałami 
integracyjnymi, więc część dzie-
ci musi być tutaj przywieziona 
z uwagi na niepełnosprawności 
– dodał M. Lorbiecki. – Dlatego 
włączyliśmy rodziców do tego pro-
jektu i jak się jednak okazało, bar-
dzo pozytywnie go przyjęli, zresztą 
sami zaangażowali się w jego rea-
lizację. Ta dzisiejsza impreza i za-
proponowane rozwiązanie w ty-
skiej SP 5, należy traktować jako 
test, bo chcemy je zaproponować 
innym szkołom. W tym przypad-
ku konieczna jest ścisła współpra-
ca z placówkami oświatowymi. 
Z pewnością w Tychach jest więcej 
takich szkół, jak „piątka”, których 
lokalizacja pozwalała na wyłącze-
nie w jej pobliżu w określonych 
godzinach ruchu, bez uszczerbku 
dla układu komunikacyjnego.
leszek sobieRaj ●

ŚWietnA zABAWA nA… uLicy
tRwa euRopejski tydzień MObILNOŚCI.

W miniony piątek fragment ulicy Czarnieckiego zamienił się w wielki plac dziecięcych zabaw.
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nauczyciele mianowani
Mianowanie to z jednej strony 
stopień awansu zawodowego 
nauczyciela, a z drugiej sposób 
nawiązania stosunku pracy z na-
uczycielem. Karta nauczyciela 
wymienia następujące stopnie 
awansu zawodowego: stażysta, 
kontraktowy, mianowany i dy-
plomowany. Stopień nauczyciela 
mianowanego nadaje organ pro-
wadzący szkołę. Sam akt nadania 

stopnia nauczyciela mianowane-
go jest decyzja administracyjną.

Uzyskanie stopnia nauczyciela 
mianowanego jest dużo trudniej-
sze niż osiągnięcie wcześniejszych 
stopni awansu. Staż na nauczy-
ciela mianowanego mogą rozpo-
cząć osoby, które od dwóch lat 
są nauczycielem kontraktowym 
(lub od roku, jeśli posiadają sto-
pień naukowy doktora). Długość 
stażu wynosi 9 miesięcy. Po tym 

okresie ocena ma dwa etapy i zo-
staje przeprowadzona nie tylko 
w szkole, lecz także przed or-
ganem, który ją prowadzi, czy-
li na przykład w gminie. Przez 
pierwsze dwa lata drogi do ko-
lejnego stopnia, nauczyciel musi 
dokładnie zaplanować to, jak bę-
dzie wyglądał jego rozwój zawo-
dowy, jakich metod pracy będzie 
używał, co chciałby zrobić, aby 
nauczanie było jak najlepsze. Na-
stępnie nauczyciel kontraktowy 
oceniany jest przez szkołę, któ-
ra sprawdza, jak wyglądają jego 
osiągnięcia w określonym cza-
sie.

– Gratuluję państwu kolej-
nego etapu w zawodowej karie-
rze. Gdy sięgam pamięcią, to na-
uczyciele są jednymi z tych osób, 
które wspominamy w dorosłym 
życiu najczęściej. Bez wątpienia 
wywarli wpływ na nasze życie, 
byli naszymi przewodnikami, 
wspierali i dopingowali do dzia-
łania, byli obecni, gdy ponosili-
śmy porażki. Pełnią ważną rolę 
w życiu młodych ludzi – życzę 
wam byście, mimo dużej odpo-
wiedzialności, jaka na was spo-
czywa, czerpali radość i satysfak-
cję ze swojej pracy. Tylko od was 
zależy jak zostaniecie przez ucz-
niów zapamiętani – tymi sło-
wami do nauczycieli zwrócił się 
Maciej Gramatyka.

Nauczyciele przed odebra-
niem decyzji o nadaniu stop-
nia nauczyciela mianowanego 
złożyli ślubowanie. Na co dzień 
będą pracowali w kilkudziesię-

ciu tyskich placówkach: przed-
szkolach nr 8, 14, 18, 20, 22, 26, 
29, szkołach podstawowych nr 1, 
3, 6, 7, 10,11, 14, 18, 21, 22, 35, 
36, 37, 40. Zespołach Szkolno–
Przedszkolnych nr 2 i 3, Zespole 
Szkół nr 1, 4 i 6, Zespole Szkół 
Muzycznych, Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 8, Liceach Ogólno-
kształcących nr II i III, Techni-
kum nr 2 oraz Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 2 w Tychach. 
kp ●

Gabinety wypełnione
W tym roku w tyskich szkołach 
i placówkach oświatowych ka-
dencje kończyło 18 dyrektorów. 
11 z nich pozostanie na swoich 
stanowiskach na kolejne lata, 
natomiast prace rozpocznie oś-
mioro nowych. Tuż przed rozpo-
częciem nowego roku szkolnego 
odebrali oni w Urzędzie Miasta 
nominacje dyrektorskie z rąk 
Macieja Gramatyki, zastępcy pre-
zydenta ds. społecznych.

Nowymi dyrektorami są: Iza-
bela Jędrzejewska (Przedszkole 
nr 12 z Oddziałami Integracyjny-
mi i Specjalnymi), Anna Krakow-
ska-Nagi (Szkoła Podstawowa nr 
7 im. Powstańców Śląskich), Ar-
tur Biskup (Szkoła Podstawowa 
nr 17), Joanna Zamasz-Widera 
(Młodzieżowy Dom Kultury nr 
2), Małgorzata Szeligiewicz (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 
1), Marcin Król (Zespół Szkół 
Specjalnych nr 8) i Agata Ol-
czak (Poradnia Psychologiczno
–Pedagogiczna).

Z kolei po konkursach po-
zostaną na swoich dyrektor-
skich stanowiskach: Dorota Ja-
nik (Przedszkole nr 3), Beata 
Czerwińska (Przedszkole nr 5), 
Danuta Durbas (Przedszkole nr 
14 im. Marii Montessori), Bo-
żena Kawa (Szkoła Podstawo-
wa nr 5 z Oddziałami Integra-
cyjnymi), Karina Bryja (Szkoła 
Podstawowa nr 37 z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. Korne-
la Makuszyńskiego), Agnieszka 
Targiel (Zespół Szkolno- Przed-
szkolny nr 3), Joanna Wojtynek 
(I Liceum Ogólnokształcące im. 
Leona Kruczkowskiego) i Joan-

na Żebrowska (Zespół Szkół nr 
7). Ponadto dotychczasowa dy-
rektor SP 10 Anna Wolnik oraz 
Rafał Julian Kordeusz (II Lice-
um Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Cypria-
na Kamila Norwida) będą pełnić 
obowiązki dyrektorów na zasa-
dzie powierzenia. Dyrektorem 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 5, który powstał z połą-
czenia Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Ks. Karola Palicy oraz Przed-
szkola nr 20 im. Karlika i Ka-
rolinki, została dotychczasowa 
dyrektor SP nr 6 Jolanta Pająk. 
Ru ●

noWe W oŚWiAcie
zastępca pRezydenta WRęCZył NAuCZyCIELOM AWANSE I NOMINACjE DyREKTORSKIE. 

W minionym tygodniu 50 nauczycieli odebrało 
awanse na nauczyciela mianowanego.

reklama

w sali sesyjnej uRzędu Miasta pięćdziesięcioRo 
tyskich nauczycieli odebRaŁo decyzje 
w spRawie nadania stopnia nauczyciela 
Mianowanego. wczeŚniej zdali egzaMin pRzed 
koMisją. gRatulacje i awanse wRęczyŁ zastępca 
pRezydenta tychów do spRaw spoŁecznych 
Maciej gRaMatyka. akty powoŁania odebRaŁa 
także osieMnastka wyŁonionych w konkuRsach 
dyRektoRów placówek oŚwiatowych.
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Pomimo niepogody i sporych 
opadów zapowiadane festyny 
na świeżym powietrzu przy pa-
rafiach bł. Karoliny i św. Ojca Pio 
odbyły się... pod dachem. Deszcz 
nie przeszkodził mieszkańcom, 
którzy pojawili się licznie na jed-
nym i drugim.

– Bardzo się cieszę z frekwen-
cji, ale zabawa wewnątrz budynku 
to jednak nie to samo co w ogro-
dach. A taką zabawę przecież pla-
nowaliśmy. Dziękuję za wszystkie 
datki, które zbieraliśmy podczas 
imprezy, jak zawsze na ośrodek 
Christoforos – mówił proboszcz 
Józef Szklorz.

Część gier i zabaw odbyła się 
w domu parafialnym, ale z oczy-
wistych względów nie wszyst-
kie. Mecz piłki nożnej odwołano. 
Gwiazda wieczoru Damian Hole-
cki przyciągnął jednak tłumy, któ-
re zgromadziły się w auli Jana Pa-
wła II. Widownia była wypełniona 
do ostatniego miejsca. Podczas fe-
stynu maskotki miejskie Tyszaki 
przeprowadziły liczne zabawy 
z dziećmi. Funkcjonował rów-

nież mobilny punkt do głosowa-
nia na projekty w ramach Budże-
tu Obywatelskiego.

Dokładnie w tym samym cza-
sie po drugiej stronie miasta, przy 
parafii św. Ojca Pio w dzielnicy 
Mąkołowiec powtarzał się ten 
sam scenariusz. Impreza została 
przeniesiona do przygotowane-
go namiotu oraz wnętrz kościoła. 
Na przygotowanej scenie zagrał 

zespół AQuartet oraz odbył się 
koncert pt. „Trwaj chwilo, trwaj” 
w wykonaniu Elżbiety Adamiak 
z zespołem. Ponadto animatorzy 
z grupy „Fabryka kultury” zaję-
li się zorganizowaniem gier i za-
baw dla młodszej widowni oraz 
wystąpili w spektaklu „Pszczół-
ka Maja”. Wydarzenie zostało sfi-
nansowane z Budżetu Obywatel-
skiego. kp ●

23 i 24 września zaplanowano 
czwartą już edycję regionalnego 
Kongresu Kobiet, który – podob-
nie jak poprzednio – zorganizo-
wany został w dwóch miastach – 
Tychach i Mikołowie.

Hasło tegorocznego spotkania 
aktywnych kobiet z naszego re-
gionu brzmi „Tychy artystycznie! 
Mikołów artystycznie” i właśnie 
na twórczości artystycznej – lite-
rackiej, teatralnej i innych – ko-
biet i ich aktywności w życiu 
publicznym w czasach upadku 
humanizmu, skupiać się będzie 
jego program.

W Tysko-Mikołowskim Kon-
gresie Kobiet weźmie udział 
ok. 200 osób, w tym przedsię-
biorczynie, menedżerki, dzia-
łaczki społeczne, kobiety aktywne 
zawodowo, organizatorki wyda-
rzeń kulturalnych i reprezentant-
ki władz różnych szczebli. Ma on 
być także dużym przedsięwzię-
ciem medialnym, gdyż udział 
w wydarzeniu zapowiedzia-
ły m.in. posłanka Monika Rosa, 
aktorka Magdalena Schejbal, pi-
szące o Śląsku literatki: Anna 
Malinowska, Marta Fox, Anna 
Ciepła, Agata Chyłek, Gabriela 

Kańtor, Monika Kassner, Mał-
gorzata Lisińska, Gocha Pawlak, 
a także ukraińskie aktorki, któ-
re niedawno w Teatrze Śląskim 
stworzyły spektakl „5.00 UA”.

Tyska część Kongresu Ko-
biet przebiegać będzie w piątek, 
23 września od godz. 16 na tere-

nie Browaru Obywatelskiego przy 
ul. Browarowej 4; następnego 
dnia panie przeniosą się do Mi-
kołowa, by spotkać się w siedzi-
bie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. K. Miarki 5. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia kongre-
su jest wolny. ww ●

W Parku bł. Karoliny w Tychach 
już wkrótce ruszą prace związa-
ne z wymianą ścieżek na nowe. 
Urząd Miasta Tychy wyłonił wy-
konawcę, który wykona 1000 m 
kw. ścieżek z wodoprzepuszczal-
nej nawierzchni mineralno-ży-
wicznej. Termin zakończenia prac 
wyznaczono na 30 października. 
W sumie inwestycja pochłonie 
blisko 850 tys. zł.

– Ścieżki, które wymienimy, 
powstały w oparciu o starą tech-
nologię – tłumaczy Jan Cofała, 
naczelnik Wydziału Innowacji 
i Inwestycji. – O ile ta techno-
logia sprawdziła się np. wokoło 
Jeziora Paprocańskiego, o tyle 
w parku, który położony jest 
na terenie pochyłym, jest dość 
problematyczna. Efekt jest taki, 
że przy dużych deszczach, a te są 
coraz częstsze, woda wypłukuje 
nawierzchnię ścieżek. Na skutek 
opadów powstają niebezpiecz-
ne koleiny. Proces obserwuje-
my od dłuższego czasu, dlatego 
zorganizowaliśmy szereg spot-
kań, aby ten problem rozwią-
zać. Zdecydowaliśmy się na na-
wierzchnię mineralno-żywiczną, 
która ma właściwości przepusz-

czania wody. Z wyglądu przypo-
mina asfalt, jednak przepuszcza 
opady do gleby, co doskonale 
wpisuje się w najnowsze tren-
dy zagospodarowania deszczów-
ki. Pozostanie ona w miejscu, 
w którym spadła. Przebudo-
wa ścieżek będzie gruntowna. 
Ścieżki będą na nowo koryto-

wane, z podbudową – dodaje 
naczelnik.

Aktualnie zadanie znajduje 
się na etapie uzupełnienia oferty. 
Urząd przygotował projekt na wy-
mianę wszystkich alejek w parku 
(5500 m kw.). Pierwszy etap obej-
muje główną alejkę od kościoła 
w stronę osiedla U. kp ●

Stara nawierzchnia z kostki be-
tonowej została usunięta i ak-
tualnie trwają prace związane 
z modernizacją alejek i małej 
architektury Parku Północnego. 
Na wyspie powstanie drewnia-
na ścieżka i ławka, a także dłu-

ga drewniana ławka z oparciem. 
Całość zaprojektowano tak, 
by można było patrzeć na staw, 
oraz by wyspa była spójna z ist-
niejącym mostem drewnianym 
oraz powstałym naturalnym 
placem zabaw. Dookoła wyspy 

powstanie ścieżka w postaci 
płyt ułożonych luźno w traw-
niku z przerwami, tzw. chodnik 
rzymski. Całość prac prowadzo-
na jest ręcznie, by nie uszkodzić 
cennej, parkowej zieleni.
Mn ●

w minioną niedzielę odbyły się dwie imprezy rodzinne.

FeStyny POD DacheM

do 30 października powinna zakończyć się przebudowa ścieżek w Parku bł. Karoliny.

nOwe ścieżki
tysko-Mikołowski kongres kobiet już w weekend.

kObiety artyStycznie

Remont małej architektury w Parku Północnym.

SPójnie i naturalnie

Na czas remontu na terenie Parku Północnego napotkać można utrudnienia.
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Damian Holecki wypełnił aulę po brzegi.
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KONgReS KOBiet W tychach

PiąteK, 23 WRZeśNia, BROWaR OByWatelSKi
godz. 16.00  – herstoryczny happening o posłankach na Sejm 

Śląski
godz. 16.30-17.00 – rejestracja uczestniczek i uczestników
godz. 17.00 – uroczyste otwarcie Kongresu
godz. 17.15  – „beksiński na Śląsku” – rozmowa z Anną Wandą 

będkowską z Tichauer Art Gallery
godz. 17.30  – „Aktorka i aktywistka? ” – rozmowa z Magdaleną 

Schejbal
godz. 18.00  – „Witajcie w Polsce! Witajcie na Śląsku” – panel 

dyskusyjny z udziałem ukraińskich artystek, które 
uciekając przed wojną przybyły na Śląsk

godz. 18.40  – „Sztuka dla sztuki? ” – Katarzyna bajer z fundacji 
„Kobiety na szczyty”

godz. 18.50  – Literackie tête à tête – śląskie pisarki opowiedzą 
o swoich najnowszych książkach

godz. 19.30  – „Co one zmalowały? ” – o sekrecie sukcesu znanych 
artystek opowie Agnieszka Kijas

godz. 19.45 – mini recital pianistki i kompozytorki Hanny Derej
godz. 20.00 – zakończenie Kongresu

Remont ścieżek w Parku im. bł. Karoliny ma potrwać do końca października.
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reklama

Już tylko nieco ponad cztery ty-
godnie pozostały do osiemnastej 
edycji Międzynarodowego Festi-
walu „Śląska Jesień Gitarowa”, 
który wraca po czterech latach 
(w roku 2020 impreza nie odby-
ła się z powodu pandemii) i cie-
szy miłośników gitary klasycznej 
i nie tylko ich.

Gwiazdami tegorocznego festi-
walu będą m.in. hiszpański wir-
tuoz Adam del Monte, znany ty-
skiej publiczności Jeremy Jouve 
z Francji, Japończyk Koki Fujimo-

to, Evangelina Mascardi (Argenty-
na), brazylijski muzyk i kompo-
zytor Yamandu Costa, Hiszpan 
Enrike Solinis wraz z Euskal Bar-
rokensemble oraz plejada najlep-
szych polskich gitarzystów. Festi-
wal i towarzyszący mu konkurs 
gitarowy trwał będzie od 23 do 30 
października, a koncerty odbywać 
się będą w tyskiej Mediatece, ale 
także w katowickiej siedzibie NO-
SPR, sali Filharmonii Śląskiej, stu-
diu koncertowym Radia Katowice, 
w Akademii Muzycznej w Katowi-

cach oraz Teatrze Małym, gdzie 
25.10 na jednym koncercie wystą-
pią muzycy z partnerskiego mia-
sta Oberhausen w Niemczech oraz 
Ireneusz Krosny.

Wstęp na niektóre z festiwa-
lowych wydarzeń jest bezpłatny, 
na pozostałe są już do nabycia bi-
lety, w cenie od 25 do 70 zł. Naby-
wać je można za pośrednictwem 
internetowego serwisu ticketma-
ster.pl, a także w miejscach kon-
certów: NOSPR, Filharmonii Ślą-
skiej i Teatrze Małym. ww ●

W najbliższy piątek, 23 września 
w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” 
otwarta zostanie wystawa malar-
stwa i artefaktów uznanej tyskiej 
artystki Beaty Wąsowskiej. Eks-
pozycja nosi tytuł „Stan rzeczy”.

– Tę wystawę komponuję 
w inny niż dotąd sposób. Ma być 
spotkaniem obiektów i spotka-
niem z obiektami. Poprzez ich do-
bór i układ tworzę swoisty „stan 
rzeczy”, odpowiednik istniejące-
go – zapowiada Beata Wąsowska. 
– Pokazuję jak fakty wpływają 
na naszą codzienność, jak wpły-
nęły na moje malarstwo i całą 
twórczość. Powracam do prac na-
malowanych w „dobrych czasach”. 
Konfrontując je z nowymi obra-
zami, z obiektami, które w gale-

rii sztuki stają się artefaktami. Ko-
mentuję wydarzenia, które mnie 
poruszyły – dodaje artystka.

Na wystawie, którą będzie 
można odwiedzać w mieszczą-
cej się w Pasażu Kultury Andro-
meda galerii do 4 listopada, znaj-
dzie się m.in. cykl prac „Czarny 
kwadrat/rzecz o wojnie”. – To pra-
ce, które powstały w odpowiedzi 
na wojnę w Ukrainie, jednak mó-

wią o każdej wojnie – tłumaczy 
Beata Wąsowska.

Piątkowy wernisaż rozpocznie 
się o godz. 18.

Tydzień później inne prace 
Beaty Wąsowskiej zawisną w ga-
lerii „Artyści Młodym” w Mło-
dzieżowym Domu Kultury nr 1 
przy ul. Hlonda 1. Wernisaż wy-
stawy „Horyzont” odbędzie się 30 
września o godz. 17. ww ●

Rok 2023 został ustanowiony 
uchwałą Sejmu RP Rokiem Je-
rzego Nowosielskiego. Zbliżająca 
się 100. rocznica urodzin jednego 
z najwybitniejszych malarzy pol-
skich XX wieku stała się dla Muze-
um Miejskiego w Tychach okazją 
do tego, aby w gronie ekspertek 
i ekspertów, historyczek i history-
ków sztuki oraz artystek i artystów, 
a także miłośniczek i miłośników 
twórczości mistrza, przypomnieć 
jego postać i twórczość.

Stąd konferencja, zatytułowa-
na „Ikona na nowy wiek – Jerzy 

Nowosielski w świątyniach Ślą-
ska. Przed 100. rocznicą uro-
dzin artysty”, która odbędzie się 
w najbliższy czwartek, 22 wrześ-
nia od godz. 17 w Muzeum Miej-
skim przy pl. Wolności 1. Przypo-
mnijmy, że Jerzy Nowosielski jest 
autorem polichromii i wystroju 
wnętrza kościoła pw. Ducha Świę-
tego w Tychach przy ul. Myśliw-
skiej, wpisanego przed dwoma 
laty do rejestru zabytków woje-
wództwa śląskiego.

W gronie prelegentów czwart-
kowej konferencji znajdą się: 

dr Krystyna Czerni – krytycz-
ka i historyczka sztuki, autor-
ka współwydanego przez tyskie 
muzeum albumu „Nowosiel-
ski na Śląsku. Sztuka sakralna” 
oraz biografii artysty „Nieto-
perz w świątyni”; prof. Leon Ta-
rasewicz z warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych; prof. dr hab. 
Roman Maciuszkiewicz z cie-
szyńskiego Instytutu Sztuk Pla-
stycznych UŚ oraz Natalia Bin-
da-Kiszczak z Pracowni Ikon 
Najświętszej Marii Panny w Ty-
chach. ww ●

wernisaż w Galerii „Obok”.

Stan 
rzeczy

Miesiąc przed festiwalem „Śląska jesień Gitarowa”.

bilety już czekają

konferencja w Muzeum Miejskim.

PaMiętajMy O nOwOSielSkiM

Wnętrze tyskiego kościoła pw. Ducha Świętego z polichromiami autorstwa Jerzego Nowosielskiego.
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50 LAt szpitALA MeGrez W tychAch!
wydanie tygodnika twoje tychy wRaz z poniższyM aRtykuŁeM ZOSTANIE uMIESZCZONE W PAMIąTKOWEj jubILEuSZOWEj KAPSuLE CZASu W SZPITALu MEGREZ.

Po trwającej od końca lat 60. bu-
dowie, pierwsi pacjenci zostali 
przyjęci do ówczesnego Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Tychach na początku mar-
ca 1971 r. Jako pierwszy ruszył 
Oddział Chirurgii Ogólnej pod 
kierownictwem dr. Szczepana Łu-
kasiewicza (także długoletniego 
dyrektora szpitala), a następnie 
Okulistyczny z ordynatorem dr. 
Leszkiem Niemcewiczem, Neu-
rologii z dr. Kazimierzem Rapa-
czem, Ginekologiczno-Położni-
czy z dr. Ryszardem Wysockim, 
Noworodków z lek. med. Alicją 
Włodarz i Dziecięcy z dr. Ja-
ckiem Musiałowiczem. Od tego 
czasu skomplikowany organizm, 
jakim jest szpital, przeszedł szereg 
zmian – inwestycyjnych, admi-
nistracyjnych oraz organizacyj-
nych. 1 czerwca 2012 r. nastąpił 
przełomowy moment w historii 
placówki, gdy prowadzenie szpi-
tala przejęła spółka Megrez. Od 
października 2017 r. właścicielem 
Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego Megrez jest Miasto 
Tychy oraz Powiat Bieruńsko-
Lędziński.

– W przeprowadzonych kilka 
miesięcy temu badaniach ankie-
towych wśród mieszkańców Ty-
chów ponad 90% z nich wskazało 
wysoką jakość opieki medycznej 
jako jeden z najważniejszych ele-
mentów rozwoju miasta. Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez jest ważną częścią tego 
systemu, jego działalność i po-
moc, jaką mogą w nim otrzy-
mać pacjenci – w dużej mierze 
mieszkańcy Tychów, daje po-

czucie komfortu i bezpieczeń-
stwa. Dlatego wspieramy także 
finansowo działalność placów-
ki, by pacjenci mieli coraz lepszą 
opiekę i warunki, w jakich wra-
cają do zdrowia. Doceniam wy-
siłek całego zespołu szpitala Me-
grez – zarządzanie i praca w tak 
dużej, wielospecjalistycznej pla-
cówce jest sporym wyzwaniem. 
Dziękuję za Wasze zaangażowa-
nie i życzę wielu kolejnych suk-
cesów w opiece nad pacjentami 
– mówi Andrzej Dziuba, prezy-
dent Tychów.

Oddziały szpitalne wyposażo-
ne są w najnowocześniejszy sprzęt 
diagnostyczny i zapewniają pa-
cjentom łącznie 343 łóżka. Suk-
ces realizowanej misji potwier-
dza także ponad 78 tys. świadczeń 
medycznych, jakie rokrocznie wy-
konuje szpital. Co istotne, Megrez 
od lat z powodzeniem radził so-
bie z różnymi wyzwaniami, w tym 
największą próbą dla całego syste-
mu opieki zdrowotnej w Polsce 
– pandemią koronawirusa.

W marcu 2020 r. decyzją Mi-
nisterstwa Zdrowia Szpital Me-
grez stał się szpitalem zakaźnym, 
zajmującym się tylko osoba-
mi z podejrzeniem o zakażenie 
koronawirusem oraz chorymi 
na COVID-19.

– Wymagało to od nas szyb-
kiego dostosowania się do nowej 
sytuacji i rzeczywistości. Dzięki 
zaangażowaniu wszystkich pra-
cowników, pomocy wielu darczyń-
ców i zrozumieniu pacjentów, uda-
ło nam się wygrać ten etap walki 
z pandemią. Była to dla nas wyma-
gająca i cenna lekcja, a doświad-

czenie z tego okresu będzie pro-
centować w przyszłości dla dobra 
naszych pacjentów – mówi Mario-
la Szulc, prezes i dyrektor general-
ny Szpitala Megrez.

plany rozwoju i inwestycje
W pierwszej połowie 2022 r. 
Szpital powrócił do normalne-
go trybu pracy i kontynuuje re-
alizację długofalowych planów 
rozwoju i podnoszenia jako-
ści udzielanych świadczeń me-
dycznych. W toku jest najwięk-
szy w historii szpitala projekt 
informatyzacji, dzięki któremu 
mieszkańcy zyskają dostęp m.in. 
do specjalnego portalu Obsłu-
gi Pacjenta. Projekt „Wdrożenie 
elektronicznych usług medycz-
nych w MEGREZ Sp. z o.o.” re-
alizowany jest w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego II Osi 
Priorytetowej „Cyfrowe Śląskie”, 
którego finansowanie pochodzi 
z Funduszy Europejskich.

Istotną zmianą, jaką docenia-
ją mieszkańcy miasta i okolic jest 
otwarty po gruntownym remon-
cie Oddział Ginekologiczno-Po-
łożniczy oraz Neonatologiczny, 
wyposażone w najnowocześniej-
szy sprzęt i udogodnienia dla ro-
dzących. Przebudowano również 
izolatki na oddziałach, zainsta-
lowano wielką myjnię służącą 
do dezynfekcji sprzętu, a także 
ukończono termomodernizację 
placówki polegającą na wymia-
nie okien i elewacji. W wakacje 
na dachu budynku został zamon-
towany nowy neon, dzięki które-
mu Szpital jest widoczny z oddali 
i stanowi jeden z punktów orien-
tacyjnych miasta. To nie koniec 
zmian – w planach na najbliższy 
czas jest także remont piątego pię-
tra szpitala z Oddziałem Chirur-
gii Ogólnej i Rekonstrukcyjnej 
Narządu Ruchu oraz moderni-
zacja Oddziału Zakaźnego.

– Postęp medycyny, a także sta-
le rosnące i zmieniające się zapo-
trzebowania zdrowotne pacjen-

tów motywuje nas do stałego 
rozwoju zwiększającego poten-
cjał Megrezu. Jubileusz 50-lecia 
możemy przeżywać ze świado-
mością dobrze wykonanej pra-
cy, za którą dziękuję całemu per-
sonelowi – podsumowuje prezes 
Mariola Szulc.

Święto szpitala
21 września przewidziano uro-
czyste obchody 50-lecia szpitala. 
Podczas części porannej dyrekcja 
placówki oraz zaproszeni goście 
będą świadkami instalacji pamiąt-
kowej kapsuły czasu. Umieszczo-
ny w niej zostanie m.in obecny 
egzemplarz tygodnika Twoje Ty-
chy. Co ważne, jako symbol dzie-
sięciu lat funkcjonowania szpita-
la pod szyldem Spółki Megrez, 
na terenach zielonych zasadzone 
zostanie dziesięć drzew. Miłośni-
cy historii docenią także wystawę 

fotografii przedstawiającą szpital 
od jego początków, aż do czasów 
współczesnych. Wieczorna gala 
w tyskiej Mediatece będzie oka-
zją do podsumowania i podzięko-
wania wszystkim aktywnie two-

rzącym szpital w obecnym jego 
kształcie, a także darczyńcom 
i przyjaciołom, którzy nieustan-
nie wspierają działanie instytucji 
swoją fachową wiedzą, doświad-
czeniem, czy dobrym słowem. ●

Sala operacyjna, 1973 r. Szpital Wojewódzki, lata 70. 
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12 ODDZiałóW SPecjaliStycZNych SZPitala megReZ:

•	 Oddział	Chorób	Wewnętrznych	z	Pododdziałem	
Kardiologicznym,

•	 Oddział	Chorób	Wewnętrznych,
•	 Oddział	Geriatryczny,
•	 Oddział	Chirurgii	Ogólnej	i	Onkologicznej,
•	 Oddział	Obserwacyjno-Zakaźny,
•	 Oddział	Okulistyczny,
•	 Oddział	Ginekologiczno-Położniczy	z	Pododdziałem	

Ginekologii Onkologicznej,
•	 Oddział	Neonatologiczny,
•	 Oddział	Otolaryngologiczny,
•	 Oddział	Chirurgii	Rekonstrukcyjnej	Narządu	Ruchu,
•	 Oddział	Anestezjologii	i	Intensywnej	Terapii,
•	 Oddział	Neurologiczny	i	Udarowy.

50. uRodziny szpital MegRez obchodzi jako jedna 
z najnowoczeŚniejszych i najlepszych placówek 
w Regionie. po 5 dekadach dziaŁalnoŚci, tyska 
placówka zatRudnia doŚwiadczoną kadRę 
specjalistów, któRzy codziennie dbają, by pacjenci 
leczeni w 12 oddziaŁach otRzyMywali najlepszą 
opiekę Medyczną. w szpitalu dziaŁają także 
izba pRzyjęć, nowoczesny zakŁad diagnostyki 
obRazowej, laboRatoRiuM, zakŁad Rehabilitacji, 
nocna i Świąteczna opieka zdRowotna czy 
ciesząca się dużą populaRnoŚcią szkoŁa 
Rodzenia „bociek”. blisko 80 tys. Świadczeń 
Medycznych udzielanych każdego Roku 
MieszkańcoM tychów i okolic to dowód na to, 
jak ważnyM punkteM na Medycznej Mapie caŁego 
województwa Śląskiego jest szpital MegRez.
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reklama

12 paździeRnika jak 
co Roku będzieMy 
w polsce obchodzili 
Światowy dzień 
wzRoku. to idealna 
okazja by zbadać oczy 
w kieRunku jaskRy. 
jest ona bowieM 
dRugą najczęstszą 
pRzyczyną Ślepoty. 
wedŁug danych 
polskiego związku 
niewidoMych, aż 
20% niewidoMych 
w polsce, stRaciŁo 
wzRok w wyniku 
jaskRy.

W Polsce problem jaskry może 
dotyczyć nawet 800 tys. osób. 
Szacuje się, że tylko połowa 
z nich została zdiagnozowana. 
Powodem jest niska świado-
mość społeczna, bezobjawowy 
przebieg choroby jak również 
utrudniony dostęp do lekarza 
okulisty. Ci, którzy zdecydują 
się na przeprowadzenie profi-
laktycznych badań okulistycz-
nych, bardzo często z nich 
rezygnują ze względu na ko-
nieczność uzyskania skiero-
wania od lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej i długi czas 
oczekiwania na wizytę okuli-
styczną. Z reguły jaskra wykry-
wana jest przypadkowo podczas 
rutynowej wizyty u lekarza lub 
w momencie pojawienia się 
widocznych i nieodwracalnych 

ubytków nerwu wzrokowego. 
Niestety wówczas bardzo czę-
sto jest za późno na uratowanie 
wzroku.

– Aż 70% przypadków jaskry 
wykrywanych jest w jej zaawan-
sowanym stadium, kiedy na ura-
towanie wzroku jest już za póź-
no. Tych przypadków ślepoty 
możemy uniknąć, jeśli wcześnie 
zdiagnozujemy chorobę i wdro-
żymy specjalistyczne leczenie. Pa-
miętajmy, że uszkodzonych przez 
jaskrę zmian nie możemy cofnąć 
– apeluje prof. dr hab. n. med. 
Iwona Grabska-Liberek, była pre-
zes Polskiego Towarzystwa Oku-
listycznego.

Na jaskrę może zachorować 
każdy, bez względu na wiek. 
Są jednak osoby szczególnie na-
rażone. Do czynników ryzyka za-
chorowania na jaskrę należą m.in. 
podwyższony poziom ciśnienia 
wewnątrzgałkowego w oku, krót-
kowzroczność, zaburzenia gospo-
darki tłuszczowej, czy rodzinne 
występowanie jaskry (I stopień 
pokrewieństwa – rodzice, ro-
dzeństwo), ale także niskie ciś-
nienie tętnicze, migreny, cukrzy-
ca i wiek.

Diagnoza zaawansowanej ja-
skry i perspektywa trwałej utra-
ty wzroku to nie tylko tragedia 
osobista, ale również problem 
społeczny. Oznacza wyłączenie 
z życia publicznego, zawodowe-
go, niezdolność do wykonywa-
nia ról społecznych. Degrada-

cja wzroku związana z jaskrą 
uniemożliwia normalne funk-
cjonowanie, może prowadzić 
do depresji, poczucia odosob-
nienia, wymusza na bliskich ca-
łodobową opiekę i nieustającą 
kontrolę. Chorzy są zmusze-
ni do korzystania ze wsparcia 
państwa, co powoduje ekono-
miczne obciążenie dla gospo-
darki kraju.

Zdaniem Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO), aż 85% 
przypadków uszkodzenia ner-
wu wzrokowego spowodowane-
go jaskrą można uniknąć poprzez 
wdrożenie kompleksowych pro-
gramów diagnostycznych.

– Kluczową rolę we wczesnej 
diagnostyce mogą odegrać lo-
kalne samorządy, które zaanga-
żują się w realizację programów 
wczesnego wykrywania jaskry 
i przeprowadzą kompleksowe 
kampanie edukacyjne zachę-
cające mieszkańców do badań 
w tym kierunku, tak jak zrobi-
ło to np. Starostwo Powiatowe 
w Piasecznie. Ułatwienie dostę-
pu pacjentom do lekarzy okuli-
stów, zwłaszcza tym aktywnym 
zawodowo, w znacznym stopniu 
przyspieszy proces diagnostyki 
jaskry i w efekcie pozwoli unik-
nąć jej późnych tragicznych na-
stępstw – podkreśla prof. dr hab. 
n. med. Iwona Grabska-Libe-
rek. – W przypadku jaskry czas 
ma ogromne znaczenie – doda-
je profesor. Mn ●

na placu baczyńskiego 
odbyŁo się niedawno 
wydaRzenie pod nazwą 
„dzień zdRowia” w 
RaMach pRojektu 
spoRtowy Rodzic 
= spoRtowe oRlęta, 
oRganizowanego pRzez 
Fundację euRopa house. 

Nieopodal fontanny zebrani wi-
dzowie mogli zobaczyć pokazy 
sztuk walki, w tym tak egzotycz-
nej jak capoeira, porozmawiać 
z trenerami personalnymi oraz 
dietetykami. W ramach progra-

mu przeprowadzane są również 
darmowe treningi z wielu dyscy-
plin, na które wciąż można się 
zapisać. 

– Wspólne uprawianie spor-
tów dziecka z rodzicem buduje 
niezwykle silną więź – mówi dr 
Patryk Szczygieł, pomysłodaw-
ca projektu i prezes Fundacji Eu-
ropa House. – W ramach pro-
jektu powstanie dziesięć filmów 
edukacyjnych oraz pięć audio-
booków z poradami ekspertów. 
Przede wszystkim kładziemy jed-
nak nacisk na wspólnie spędzony 
czas z dzieckiem. Zapraszam ty-

szan na zapisy poprzez fanpage 
na Facebooku „BJJFamily by dr 
Patryk Szczygieł”. Można odbyć 
darmową konsultację z dietety-
kiem, wziąć udział w warsztatach 
z oddychania, spotkać się z fizjo-
terapeutą, ale przede wszystkim 
trenować na siłowni, karate oraz 
brazylijskie jiu-jitsu. Do zobacze-
nia na sali treningowej – zachęca 
dr Szczygieł. 

Wszyscy uczestnicy „Dnia 
zdrowia” otrzymali zdrowy po-
częstunek w postaci rolek sushi 
przygotowanych przez restaura-
cję 7 Samurai Sushi. kp ●

zostAń super rodziceM
daRMowe waRsztaty PROZDROWOTNE I ZAjęCIA SPORTOWE.

cichy złodziej Wzroku
waRto odpowiednio wczeŚnie WyKONAć bADANIA W KIERuNKu jASKRy. 

Podczas „Dnia zdrowia” można było zobaczyć akrobacje zawodników capoeira.
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oGłoszeniA droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtoRek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31

æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102

æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ  Centrum Integracji Społecznej, 

ul. Edukacji 11

æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy,  

ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66

æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa

æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47

æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43

æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

Finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

pRaca:

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel.602802095

Zapraszamy do współpracy kierowców z 
własnym samochodem w firmie taksów-
karskiej CITY TAXI tel: 513 057 209

nieRuchoMoŚci:
kupię

MIESZKANIE
2 lub 3 pokojowe

w Tychach

tel.: 669 696 681
SpRZEDAM

Sprzedam garaż al. Jana Pawła II oś. M 
tel: 502 469 200

WYNAJMę
Tychy-Cielmice wynajem działki o 
pow.266m.Działka nie posiada żadnych 
zabudowań. Tel 606 734 525
Do wynajęcia umeblowany pokój 609 
192 905

BiuRA NiERuCHOMOŚCi

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena 6.700 zł/m2, nie pła-
cisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os. C 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy os.H 2 pokoje, 3 piętro 44,55m2, 
z balkonem, do remontu/odświeżenia 
cena 249.000 zł tel 728 713 101 www.
ASTON.com.pl

Tychy, os. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy os.A 2 pokoje, 1 piętro 48 m2, z bal-
konem, po generalnym remoncie, cena 
349.000 zł tel 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy os.D ul. Niepodległości  2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 zł tel 728 
713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 450.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy os.B 3 pokoje, 3 piętro 63 m2, z bal-
konem, do wprowadzenia, cena 359.000 
zł tel 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z windą, cena 570 000 zł.  www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 599.000 zł do 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 220.000 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674

autoreklama

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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Tychy, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 735.540 brutto (z VAT) www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070
Tychy, Zwierzyniec, szeregówka z gara-
żem ok. 122 m2, do wprowadzenia, cena 
930.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze pod gastronomię o pow.156 
m2, cena 7020 zł netto + VAT + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/handel, 
o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + VAT + 
media www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Skowron-
ków, do wynajęcia lokale na parterze w 
wolnostojącym budynku (stan dewelo-
perski), idealne na handel/usługi/biura, 
o pow. 66 m2, cena 49 zł netto/m2 + VAT 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

zdRowie:

Gabinet masażu Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375 -741

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

tRanspoRt:

Transport BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

kupię / spRzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Sprzedam płaszcz męski firmy Bytom 
rozm. 56 oraz kurtkę firmy Lagre rozm. 
41-43 tel: 502 469 200

inne:

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze,  
ul. Kubicy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18-8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbo-
wy-w-tychach, czynny:  
pon. 7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne:  
pon.-pt. 7.30-15.30.

Ważne 
telefonymiejskie

reklama

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA
sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w TYCHACH przy ulicy URBANOWICKIEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w Tychach przy ulicy Urbanowickiej (obręb Urbanowice, k. m. 3), oznaczona 
w ewidencji gruntów jako:
•	 działka nr 1940/43 o pow. 648 m2 (użytek RIVb), identyfikator nr 247701_1.0004.AR_3.1940/43, zapisana w księdze wieczystej Sądu 

Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy. Księga wieczysta prowadzona jest dla 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 
0,2886 ha, przedmiotowa działka wpisana pod numerem 3;

•	 działka nr 1060/43 o pow. 875 m2 (użytek Lzr-RIVb), identyfikator nr 247701_1.0004.AR_3.1060/43, zapisana w księdze wieczystej Sądu 
Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy. Księga wieczysta prowadzona jest dla 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 
0,2744 ha, przedmiotowa działka wpisana pod numerem 2;

 

Cena wywoławcza działek nr 1940/43 i 1060/43 do I przetargu wynosi 230 000,00 zł

Cena za działkę osiągnięta w przetargu zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 
w dniu 03.11.2022 roku o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 23 000,00 zł oraz złożenie stosownych 
oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 21 października 2022 roku.
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.
umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75439. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
umtychy.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie pod 
numerem (32) 776-37-19 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
mgr Igor Śmietański

komunikat

autoreklama
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Trójkolorowe zakupy!
Zapraszamy na

reklama

alFabet tgs
w jak weterani hokeja
śmigaNia Na łyżWach, PODOBNie jaK jaZDy Na ROWe-
RZe, Się Nie ZaPOmiNa. DlategO hOKejOWi WeteRaNi, 
jeśli tylKO DOPiSuje im ZDROWie, chętNie WRacają 
Na lODOWiSKO.

Pomysł rozgrywania hokejowych mistrzostw Polski w formule 
jednego turnieju zrodził się na początku lat 90., a historyczne, 
pierwsze Mistrzostwa Polski Oldbojów odbyły się w dniach 
26-28 marca – jakże by inaczej – w Tychach. Zorganizowali 
je Tysovia i MOSiR. udział w zawodach wzięło ostatecznie sześć 
drużyn, obok tyskich gospodarzy: Zagłębie Sosnowiec, Górnik 
1920 Katowice, unia Oświęcim, Naprzód janów i KTH Krynica. 
Niemal w ostatniej chwili wycofały się z turnieju ekipy Podhala 
Nowy Targ i STS Sanok.

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Tyszanie trafili 
na mocnych rywali i w starciu z nimi nie mieli większych szans. 
Z Zagłębiem przegrali 1:5, a trzy gole wbił im Wiesław jobczyk, 
jeden z najlepszych napastników w historii polskiego hoke-
ja, bohater zwycięskiego meczu z ZSRR w 1976 roku. Z kolei 
z Górnikiem 1920 przegrali 2:5. W meczu o 1. miejsce Górnik 
pokonał KTH 5:2. Mecze, choć w wolniejszym tempie, toczy-
ły się w sportowej atmosferze, bez brutalnych czy złośliwych 
faulów. Zawodnicy nie mieli też większych pretensji do decyzji 
sędziów. Turniej, choć zgromadził legendy polskiego hokeja, 
nie cieszył się jednak zainteresowaniem tyskich kibiców, mecze 
obserwowała zwykle garstka widzów, najczęściej znajomi i ro-
dziny hokeistów. Idea turnieju weteranów jednak przetrwała 
i odtąd spotykają się oni w miarę regularnie. Tychy jeszcze dwu-
krotnie były organizatorem mistrzostw Polski: w 2009 i 2017 
roku. Co ciekawe, w turnieju w 2009 roku w barwach GKS Tychy 
występował gościnnie… jobczyk. Tak wielkie wzmocnienie 
pomogło o tyle, że tyszanie – z Henrykiem Gruthem w roli tre-
nera – zdobyli brązowe medale. Wygrało wtedy Podhale, które 
jest potentatem, jeśli chodzi o trofea wśród oldbojów.

jak dotąd, tylko raz – w 1999 roku – GKS Tychy zdobył mi-
strzostwo Polski weteranów. Turniej rozgrywany był w Opolu, 
a 42-letni wówczas Gruth harcował na tafli aż miło. Wielokrotny 
reprezentant kraju, czterokrotny olimpijczyk nigdy nie był mi-
strzem Polski w seniorskich rozgrywkach ligowych. Ogromnie 
ucieszył się ze swojego pierwszego „majstra” – i cóż, że wśród 
oldbojów – dlatego medalu nie zdjął z szyi nawet podczas po-
turniejowego bankietu… 
piotR zawadzki, tyska galeRia spoRtu ●

Na górnym zdjęciu ekipa oldbojów GKS Tychy na MP w roku 2009. 
Poniżej trener ówczesnych tyskich „starszych panów” – Henryk Gruth.
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Na razie GKS II Tychy gra w tym 
sezonie głównie na remis i takich 
właśnie rozstrzygnięć ma na swo-
im koncie najwięcej w lidze. Tym 
bardziej cieszy sobotnie wyjaz-
dowe zwycięstwo w Łękawicy, 
a przede wszystkim styl, w ja-
kim zostało osiągnięte.

– To był chyba nasz najlep-
szy mecz w tym sezonie i to pod 
każdym względem. Zarówno 
w obronie jak i w ataku wyglą-
dało to bardzo dobrze. Rywa-
le nie potrafili stworzyć sobie 
klarownych okazji do zdobycia 
gola, pomimo tego, iż dyspono-
wali sporą jakością jak na wa-
runki czwartoligowe. Najważ-
niejsze, że trzy punkty wracają 
z nami do Tychów – powiedział 
po meczu klubowemu portalowi 
drugi trener rezerw Łukasz Kop-
czyk. I to prawda, bo spotkanie 
w Łękawicy drużyna gości mia-
ła cały czas pod kontrolą i nie 
dała Orłowi nadziei na korzyst-
ny rezultat.

Po kilku niewykorzystanych 
w początkowych fragmentach 

gry sytuacjach bramkowych, 
podopieczni trenera Jarosła-
wa Zadylaka osiągnęli cel w 28 
min., kiedy to płaskim strzałem 
zza linii karnego Dorian Orliń-
ski znalazł drogę do siatki go-
spodarzy. Podwyższył niespełna 
kwadrans po przerwie Kacper 
Żelazowski, który idealnie wy-
korzystał głową dośrodkowa-
nie Konrada Rabieja. Mimo 
kilku jeszcze okazji tyszan re-
zultat nie uległ zmianie i w po-
goni za czołówką tabeli rezer-
wy GKS wykonały pewne trzy 
kroczki. Na kolejne liczymy już 
w najbliższą sobotę, w spotkaniu 
u siebie z Kuźnia Ustroń.
lKS ORZeł łęKaWica – gKS 
ii tychy 0:2 (0:1).
Gole: Orliński (28’), Żelazow-
ski (63’).
gKS ii tychy: Odyjewski – Ra-
biej, Zarębski, Kopczyk, Kawka, 
Chwaja, Oleksy, Połap, Orliński 
(88’ Poloczek), Żelazowski (82’ 
Kacprowski), Lewandowski. 
Żółte kartki: Chwaja, Oleksy, 
Połap.

W pozostałych spotkaniach 
7. kolejki: Jasienica – Lędziny 
1:0, Drogomyśl – Łaziska 1:2, 
Landek – Racibórz 3:0, Kuźnia 
– Bełk 2:1, Ornontowice – Cze-
chowice 1:0, ROW – Unia Turza 
1:2. Mecz Podbeskidzie II – Cza-
niec został przełożony na paź-
dziernik. 
ww ●

iv liga
1. unia Turza 7 18 16:4
2. łaziska 7 17 13:2
3. Czechowice 7 16 11:4
4. Podbeskidzie II 6 14 16:4
5. Ornontowice 7 12 13:14
6. Czaniec 6 10 10:10
7. gKS ii tychy 7 10 9:8
8. ROW 7 9 14:13
9. Drogomyśl 7 9 8:9
10. Landek 7 8 16:12
11. bełk 7 7 10:11
12. Racibórz 7 6 10:18
13. Lędziny 7 6 8:15
14. łękawica 7 5 7:14
15.	Kuźnia	 7	 4	 7:19
16. jasienica 7 3 7:19

jednej i dRugiej 
dRużynie potRzebne 
są punkty, 
by wŁączyć się 
w walkę o czoŁową 
szóstkę, stąd ReMis 
w sobotniM Meczu 
na ul. bukowej 
w katowicach nie 
zadowoliŁ pewnie 
żadnego z gks-ów.

A zaczęło się tak pięknie dla 
podopiecznych trenera Domi-
nika Nowaka! Już w 6 min. me-
czu oglądaliśmy dośrodkowanie 
Petra Buchty z prawej strony 
placu gry, po którym fatalnie 
zachowali się obrońcy Katowic 
i pozwolili Mateuszowi Czyży-
ckiemu z bliska trafić do pustej 
bramki. 1:0 dla tyszan!

Niestety, prowadzenia nie 
udało się utrzymać zbyt długo. 
Już w 13 min. z wyrównania cie-
szyli się gospodarze. Po dośrod-
kowaniu z linii końcowej pika 
trafiła wprost na głowę Błąda, 
który mocnym uderzeniem po-

konał Konrada Jałochę. Mimo 
utraty gola piłkarze z Tychów 
nadal dążyli do zmiany wy-
niku, a najlepszą okazję miał 
w 23 min. Kamil Szymura, któ-
ry po dośrodkowaniu z rogu tra-
fił w boczną siatkę.

Jak się okazało, tyszanom star-
czyło pary tylko na pierwszą po-
łowę. Po zmianie stron stroną 
atakującą bardziej zdecydowa-
nie byli gospodarze, a najjaś-
niejszymi postaciami w gronie 
Trójkolorowych byli Jałocha 
i młody obrońca Krzysztof Ma-
chowski. Ten pierwszy dwukrot-
nie – w 48 i 54 min. – świetnie 
interweniował po strzałach Błą-
da i zapobiegł utracie kolejnych 
goli. Drugi z wymienionych był 
natomiast niemal stuprocento-
wo skuteczny w rozbijaniu ata-
ków katowiczan i bodaj najbar-
dziej aktywny w rozpoczynaniu 
akcji ofensywnych swojego ze-
społu.

Rezultat z 13 minuty utrzy-
mał się do końcowego gwizdka 
i oba górnicze zespoły dopisa-

ły sobie po punkcie. Szczęśliwie 
czołówka nie zdołała uciec nam 
za daleko, bo aż pięć z dzie-
więciu spotkań tej kolejki za-
kończyło się remisami, zatem 
większość drużyn wzbogaciła 
się w takim samym stopniu jak 
GKS Tychy.

Pierwszoligowców czeka te-
raz przerwa i na boisko tyszanie 
wrócą dopiero 1 października, 
by w Łęcznej powalczyć o kolej-
ne cenne punkty z jednym z out-
siderów tabeli.
gKS KatOWice – gKS tychy 
1:1 (1:1). Gole: Czyżycki (6’) 
oraz Błąd (13’).
gKS tychy: Jałocha – Ma-
chowski, Buchta, Nedić, Szy-
mura (46’ Mańka), Wołkowicz 
– Domínguez, Biegański, Żytek, 
Czyżycki (73’ Kozina) – Mikita 
(81’ Jaroch). Żółta kartka: Ko-
zina.

W pozostałych meczach 11. 
kolejki: Termalica – Łęczna 2:2, 
Podbeskidzie – ŁKS 1:1, Za-
głębie – Chojniczanka 1:1, Wi-
sła – Ruch 1:1, Sandecja – Stal 

0:1, Resovia – Puszcza 2:1, Arka 
– Chrobry 3:4, Odra – Skra 1:0. 
ww ●

i liga
1. Ruch 11 22 15:8
2. Arka 11 20 19:11
3. łKS 11 20 15:11
4. Puszcza 11 20 16:13
5. Stal 11 17 18:13
6. Termalica 11 17 18:15
7. Wisła 11 17 15:12
8. Chrobry 11 17 18:18
9. Katowice 11 16 14:11
10. Podbeskidzie 11 16 12:14
11. gKS tychy 11 15 17:16
12. Zagłębie 11 15 11:11
13. Skra 11 14 8:11
14. Chojniczanka 11 11 14:18
15. Odra 11 10 12:20
16. łęczna 11 8 15:17
17. Resovia 11 8 9:15
18. Sandecja 11 6 6:18

tyska galeria sportu zaprasza.

StaDiOn 
PO zMrOku
W sobotę, 24 września o godz. 
19 na zwiedzanie Stadionu Miej-
skiego oraz wystawy stałej Tyska 
Galeria Sportu zaprasza w wyjąt-
kowej, wieczornej scenerii.

W trakcie spaceru z przewod-
nikiem będzie można sprawdzić, 
jak po zmroku prezentuje się je-
den z najładniejszych obiektów 
sportowych w Polsce oraz obej-
rzeć wybrane miejsca Stadionu 
Miejskiego, m.in.: strefę VIP, lożę 
prezydencką, salę konferencji pra-
sowych, murawę boiska z ławka-
mi rezerwowych i zaplecze tech-
niczne.

Z kolei w Tyskiej Galerii 
Sportu czekają – prezentowane 
w atrakcyjnej formie na multi-
medialnej wystawie stałej „Spor-
towa strona miasta. Historia. 
Wydarzenia. Mistrzowie” – hi-
storie i ciekawostki, związa-
ne z największymi sukcesami 
sportowców z naszego miasta, 
a do obejrzenia liczne pamiątki 
i trofea tyskich sportowców.

Zapisy: 515-717-430 (także 
SMS-em), k.hajduk@tgs.tychy.
pl. Zbiórka przed wejściem głów-
nym na Stadion Miejski (od ul. 
Baziowej). Prowadzi: Piotr Za-
wadzki. kg ●

najlepszy mecz tyskich rezerw.

Orzeł uStrzelOny

reMis nA BukoWej
tylko pieRwsza poŁowa W WyKONANIu TySZAN DO ZAAKCEPTOWANIA.
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iNFORmatOR KiBica

hOKej. phl: 20.09 GKS Tychy – STS Sanok (godz. 18), 23.09 jKH 
– GKS jastrzębie – GKS Tychy (18).
PiłKa NOżNa. i liga: 1.10 Górnik łęczna – GKS Tychy (20); 
iv liga: 24.09	GKS	II	Tychy	–	Kuźnia	Ustroń	(11);	liga okrę-
gowa: 24.09 juWe jaroszowice – Iskra Pszczyna (11.30), OKS 
Zet Tychy – LKS łąka (16); klasa a: 24.09 Ogrodnik Cielmi-
ce – Fortuna Wyry (16), 25.09 Siódemka Tychy - Znicz jan-
kowice (16); klasa b: 24.09 Wisła Mała – juWe II jaroszo-
wice (16), 25.09 Czułowianka Tychy – Niepokorni Orzesze 
(16); III liga kobiet: 24.09 Mitech żywiec – GKS Tychy (11).
KOSZyKóWKa. i liga mężczyzn: 25.09 GKS Tychy – Polonia 
Warszawa (15); ii liga mężczyzn: 24.09 GKS II Tychy – MKKS 
Rybnik (18).
FutSal. i liga: 25.09 GKS Futsal Tychy - Silesia Siemianowice (18).
leKKa atletyKa. 25.09 13. edycja biegu im. pawła loren-
sa - otwarte Mistrzostwa Tychów w biegu na 10 km. OW Paproca-
ny, start – godz. 11. ls ●

Za tydzień sezon 2022/2023 za-
wita na parkiety I ligi koszykówki 
i I ligi futsalu.

Koszykarze GKS Tychy roz-
poczną sezon dość nietypowo, 
bo meczem w niedzielę z Polonią 
Warszawa. To kolejny sezon, kie-
dy drużyna Tomasza Jagiełki grać 
będzie „o jak najwyższe miejsce 
w I lidze”. Czy także o awans? W ka-
drze koszykarskiej są: Piotr Wie-
loch, Andrzej Krajewski, Patryk 
Kędel, Kacper Mąkowski, Patryk 
Stankowski, Karol Kamiński, Ma-
ciej Koperski, Artur Ziaja, Bartosz 
Chodukiewicz, Ignacy Jakacki, Ja-
kub Nowak, Filip Wspaniały, Artur 
Danielak, Krzysztof Machała, Karol 
Szczepanek, Łukasz Polakowski,

Także w niedzielę rusza sezon 
w I lidze futsalu. W poprzednim 
sezonie drużyna GKS Futsal upla-
sowała się na 4. miejscu, dzięki do-
brej grze w drugiej części sezonu. 
Jednak do celu, czyli co najmniej 
miejsca premiowanego rywaliza-

cją w meczach barażowych, za-
brakło 9 punktów. W kadrze no-
tujemy kilka zmian kadrowych 
– Widuch przeszedł do ekstrakla-
sowego AZS Katowice, Hiszpański 
i Barteczka – do Siemianowic, zre-
zygnował z gry Jastrzębski. Doszli 
natomiast z Rekordu Bielsko-Biała 
– bramkarz, młodzieżowy repre-
zentant Polski Paweł Mura i Mate-
usz Kosowski. Wrócił do zespołu 
Grzegorz Migdał i Bartek Kopot, 
pozostał niestrudzony Michał Sło-
nina, który przymierzał się do za-
kończenia kariery.

– Gdybyśmy utrzymali ka-
drę z poprzedniego sezonu, która 
zrobiła to wysokie czwarte miejsce, 
byłbym bardziej spokojny i pespek-
tywa gry o awans byłaby całkiem 
realna – powiedział trener Bartło-
miej Noga. – Kilka „zębów” jed-
nak zostało wyrwanych i pytanie, 
czy ci, którzy przyszli, w meczach 
o punkty okażą się wzmocnieniem. 
Mam nadzieję, że tak. ls ●

Znakomicie spisała się tyska bie-
gaczka Barbara Czernik podczas 
Festiwalu Biegowego w Piwnicz-
nej Zdroju, wygrywając najtrud-
niejszą klasyfikację – Iron Run.

To impreza tylko dla najodważ-
niejszych i najmocniejszych bie-
gaczy, bowiem Iron Run jest wie-
lobojową rywalizacją toczącą się 
na trasach górskich przez trzy dni 
na różnych dystansach. Ich łączna 
długość wynosi prawie 140 kilo-

metrów. Barbara Czernik, nauczy-
cielka w Zespole Szkół Specjalnych 
nr 8 w Tychach, zajęła pierwsze 
miejsce w klasyfikacji Open ko-
biet. Wszystkie konkurencje ukoń-
czyła w czasie 14:00.58, ustanawia-
jąc rekord trasy dla kobiet. Warto 
dodać, iż kolejna zawodniczka za-
notowała wynik 15:31.13. Więcej 
o starcie tyskiej biegaczki napisze-
my w jednym z najbliższych nu-
merów „TT”. ls ●

Dobiega końca sezon regato-
wy na Jeziorze Paprocańskim. 
We wrześniu odbyły się zawody 
o Puchar Szkwału i tradycyjne 
Regaty Dziecięce.

W regatach Szkwału, w głów-
nych rolach wystąpili Jacek Andres 
(sternik) i Kamila Andres, którzy 
okazali się najszybsi płynąc jach-
tem „BIS”. W trzech wyścigach 
wyprzedzili Włodzimierza Pa-
włowskiego płynącego z uczestni-
kami kursu żeglarskiego na jach-
cie „Conrad”, a trzecie miejsce ex 
aequo zajęły załogi jachtu „Pegaz” 
z Magdaleną Tomalik i uczestni-
kami kursu oraz jachtu „Jewel” 
– Andrzej Noszczyk (sternik) 
i Józef Płaza. Sędziowała komi-
sja w składzie: Katarzyna Czop-
kiewicz i Ewelina Szul.

W Regatach Dziecięcych wystar-
towało 7 jachtów, na każdym kapi-
tanem było dziecko, wydając ro-
dzicom czy opiekunom komendy. 
Tutaj także rozegrano trzy wyści-
gi. Zawody wygrała załoga FŻ Dar 
Śląska w składzie Małgosia Płaza 
(8 lat, kapitan), Staś Płaza (7 lat) 
i Rafał Płaza. Drugie miejsce zaję-
ła załoga Adama Lipińskiego (ka-
pitan) i Michała Lipińskiego, a trze-

cie – ex aequo: Laura Mirończuk 
(kapitan), Amelia Hamróz i Piotr 
Rączka oraz załoga w składzie: Julia 
Czardybon (kapitan), Michał Czar-
dybon – obie ze SW Szkwał. Zawo-
dy sędziowali Ewa Surwiło i Jerzy 
Oberski, a słodkie nagrody ufun-
dowała firma So Anto. ls ●

barbara czernik najszybsza w Piwnicznej.

irOn run Dla tySzanki

Rozpoczynają sezon koszykarze i piłkarze halowi.

PierwSzOligOwcy 
na Start!

reklama

o puchar szkwału i Regaty Dziecięce.

Dzieci w rOli 
kaPitanów

Zwycięscy regat o Puchar Szkwału: 
Kamila Andres i Jacek Andres.

ar
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w tyM tygodniu 
RozgRywki polskiej 
hokej ligi pRzyspieszyŁy 
i nieMal wszystkie 
zespoŁy RozegRaŁy 
po tRzy Mecze. bilans 
gks tychy nie jest 
koRzystny – dRużyna 
wygRaŁa tylko 
jedno spotkanie. 
podopieczni andReja 
sidoRienki pokonali 
podhale, ale pRzegRali 
z gks katowice i unią 
oŚwięciM.

GKS Tychy zaczął sezon na Sta-
dionie Zimowym od efektownego 
zwycięstwa, pokonując Podhale 
Nowy Targ 6:1. Na pierwsze cel-
ne trafienie kibice czekali jednak 
do 18 minuty, kiedy to zespół grał 
w przewadze i Bartłomiej Pocie-
cha skierował krążek do siatki. 
Tuż po wznowieniu gry, świetnie 
pewnie strzelił Roman Szturc, 

a w tej odsłonie bramkarza gości 
pokonał jeszcze Ondrej Sedivy, 
strzelając w okienko bramki Pa-
wła Bizuba. W trzeciej tercji ry-
wale zdobyli bramkę, jednak Trój-
kolorowi przypieczętowali sukces 
jeszcze trzema golami. Najpierw 
ponownie na listę strzelców wpi-
sał się Szturc, a potem trafia-
li jeszcze Jakub Bukowski oraz 
Christian Mroczkowski.
gKS tychy – tauRON PODha-
le NOWy taRg 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). 
Bramki: Szturc 2, Pociecha, Sedivy, 
Bukowski, Mroczkowski.

Mecz z GKS Katowice zapo-
wiadał na ciekawe i wyrówna-
ne widowisko i taki właśnie był. 
O jego losach zadecydowała jed-
na bramka, którą goście zdobyli 
podczas gry w przewadze. Kibice 
długo czekali na tego gola, bo padł 
dopiero w 49 minucie meczu. Ale 
emocji nie brakowało w całym 
spotkaniu. Pod koniec pierwszej 
odsłony tyszanie grali z przewa-

dze i w taki sam sposób rozpoczę-
li drugą. W przerwie wskazówki 
trenera Andreja Sidorenki okazały 
się bardzo cenne, bo Jean Dupuy 
trafił do siatki, jednak po analizie 
wideo sędziowie nie uznali bram-
ki. Druga odsłona także nie przy-
niosła rozstrzygnięcia, choć oba 
zespoły grały w przewagach i za-
notowały po kilka okazji. Na roz-
strzygnięcie musieliśmy poczekać 
do 49 minuty, kiedy to na 32 se-
kundy przed końcem kary Barto-
sza Ciury, Olsson strzałem pod 
poprzeczkę pokonał Tomasa Fuci-
ka. W 56 min. tyszanie nie wyko-
rzystali gry w przewadze. W koń-
cówce spotkania Fucik zjechał 
do boksu, ale wynik się nie zmie-
nił i w ten sposób o jedno celne 
uderzenie lepsi okazali się obroń-
cy mistrzowskiego tytułu.
gKS tychy – gKS KatOWice 
0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Sporą satysfakcję sprawili tre-
nerowi Krzysztofowi Majkow-

skiemu jego obecni podopiecz-
ni, wygrywając w pierwszej w tym 
sezonie odsłonie „świętej wojny” 
w Tychach. Unia rozegrała bardzo 
dobre spotkanie, skuteczna była 
w przewagach, a klasą dla siebie 
okazał się bramkarz Linus Lun-
din. Tyszanie walczyli do końca, 
jednak strata po dwóch tercjach 
okazała się trudna do odrobie-
nia.
gKS tychy – uNia OśWięcim 
2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Bramki: Ma-
rzec, Sedivy.

Po tej kolejce liderem PHL zo-
stała Unia Oświęcim.
1. unia 3 9 12-3
2. GKS Katowice 3 9 6-2
3. Energa Toruń 3 6 13-6
4. gKS tychy 4 6 11-7
5. Zagłębie 4 6 10-8
6. STS Sanok 2 3 4-4
7. Cracovia 2 3 4-5
8. Podhale 5 3 8-21
9. jastrzębie 4 0 1-13
ls ●

Do siódmej kolejki kibice OKS Zet 
Tychy musieli czekać na pierwszą 
w tym sezonie wygraną drużyny. 
Kolejny remis zanotowała nato-
miast ekipa JUWe Jaroszowice.

Komplet punktów przyniosło 
drużynie Roberta Balcerowskie-
go starcie z LKS Bestwina. Tysza-
nie wygrali 2:0, natomiast jeden 
punkt piłkarze JUWe Jaroszowice 
wywalczyli ze Stalą Bielsko. Wy-
nik ustalony został już do przerwy. 
W 28. minucie JUWe objęło pro-
wadzenie po strzale Tomasza Ma-
tyska, który z kilkunastu metrów 
zaskoczył bramkarza rywali, ale 
w 35 min. bielszczanie wyrównali. 
Do przerwy tyszanie mieli jeszcze 
kilka sytuacji, m.in. jeden z zawod-
ników trafił piłką w poprzeczkę. 
Po przerwie drużyna Grzegorza 
Chrząścika także było blisko zdo-
bycia gola, ale tym razem gospo-
darzy przed stratą gola uratował 
słupek. Choć później rywale uzy-
skali sporą przewagę, nie potrafili 
jej zamienić na bramkę.
Stal BielSKO – juWe jaRO-
SZOWice 1:1 (1:1).

Jaroszowice: Pieczonka – Krzu-
czuk, Szlosarek, Braś, Józefowicz 
– Gurbisz, Żytka, Czupryna, Ma-
tysek – Cibor, Chrząścik.
lKS BeStWiNa – OKS Zet ty-
chy 0:2.

1. Rekord II 7 21 30-8
2. Międzyrzecze 7 19 36-9
3. Rotuz 7 17 15-8
4. Goczałkowice II 7 16 19-11
5. Pasjonat 7 13 22-15
6. Czarni 7 13 18-17
7. GTS bojszowy 7 9 12-17
8. Iskra 7 8 14-8
9. łąka 7 7 10-18
10. jaroszowice 7 6 12-14
11. Wilkowice 7 6 8-12
12. OKS Zet 7 5 9-18
13. Wisła Wielka 7 5 7-19
14. bestwina 7 5 9-15
15. Studzienice 7 2 9-25
16. Stal 7 2 6-22

W KlaSie a Siódemka bezbram-
kowo zremisowała w wyjazdo-
wym meczu z Czaplą, natomiast 
Ogrodnik wygrał z LKS Frydek 
3:1. Po sześciu meczach Siódem-
ka zajmuje 6. miejsce w tabeli – 12 
pkt, a Ogrodnik po siedmiu spot-
kaniach jest na 12. miejscu – 7 pkt. 
Prowadzi niepokonany Piast Gol 
– 16 pkt (w 6 meczach).
W KlaSie B cenne punkty zdo-
była Czułowianka, pokonując 
w Górze 2:1. Przegrała natomiast 
rezerwa JUWe, która uległa Po-
lonii 2:4. Czułowianka jest na 5. 
miejscu – 12 pkt, rezerwa JUWe 
na przedostatnim. Prowadzi MKS 
II Lędziny – 13 pkt. ls ●

MAjkoWski WyGrAł nA ziMoWyM
dwie poRażki hokeistów – Z GKS KATOWICE I uNIą OŚWIęCIM.

jak grały drużyny w lidze okręgowej i niższych klasach?

wygrana zetki
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panna 23.viii-22.iX
Nie	trać	wiary	w	marzenia,	tylko	przejdź	
do czynów! Pora porzucić stare schematy 
i scenariusze. Nadchodzą zmiany!

waga 23.iX-23.X
Wszelkie przeszkody na Twojej drodze znikną. Masz 
szansę zobaczyć teraz swoją życiową szansę.

skoRpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy zafundują Ci atrakcyjne propozycje, 
udane transakcje i nagrody pieniężne. W miłości 
nie ma sensu się spieszyć.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
Złapiesz teraz wiatr w żagle! Wiele spraw zdołasz 
teraz popchnąć do przodu i uzyskać odpowiedzi 
na trudne pytania.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Wyjdź	poza	rutynę,	a	poradzisz	sobie	z	każdym	
wyzwaniem. Księżyc może teraz trochę 
zdemolować Twoje poukładane życie.

wodnik 20.i-18.ii
Zapragniesz spokoju, kontaktu z przyrodą, sztuką 
lub kulturą. będziesz cieszyć się wspaniałym 
humorem oraz dystansem do świata.

Ryby 19.ii-20.iii
W pracy postaw na kreatywność. Dawne 
rozwiązania nie są już aktualne. W domu 
prawdziwa sielanka.

baRan 21.iii-20.iv
Poczujesz, że wszystko zmierza we właściwy kierunku. 
Wrzucisz na luz i będziesz się cieszyć każdym dniem.

byk 21.iv-21.v
Spodziewaj się wszystkiego, co najlepsze! Partner 
zacznie Cię rozpieszczać i spełniać każde Twoje 
życzenie.

bliźnięta 22.v-20.vi
W domu będzie nerwowo. Postaraj się unikać 
konfliktów, bo mogą zakończyć się cichymi dniami.

Rak 21.vi-22.vii
Znajdziesz teraz odpowiedzi na nurtujące Cię 
od dawna pytania. Twoje marzenia o miłości 
zaczną się spełniać.

lew 23.vii-22.viii
Zbliż się do ludzi, a spotkasz swoją bratnią duszę. 
W	pracy	idź	ba	współpracę,	bo	wtedy	więcej	zyskasz.

wRóżka adRasteja tel. 692 893 871
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hOrOSkOP

Hasło z krzyżówki nr 773: 
TYDZIEń MOBILNOŚCI.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

zaaDOPtuj Mnie  

RMw tyM Miejscu, 
we wspóŁpRacy 
z wolontaRiuszaMi 
tyskiego 
schRoniska 
dla zwieRząt 
pRezentujeMy 
czwoRonogi, któRe 
czekają na swoich 
nowych wŁaŚcicieli. 
spójRzcie na nich 
ciepŁo i otwóRzcie 
swoje seRca i doMy.

Zeus to wspaniały, duży kocur. 
Jego biało-bure umaszczenie 
czyni z niego wyjątkowego kota. 
Lubi wygrzewać się na wybie-
gu na słońcu. Nie stroni od to-
warzystwa człowieka. Zeus jest 
alergikiem i musi mieć poda-
waną specjalistyczną karmę. 
Adopcje kotów dorosłych nie 
są częste, ale wierzymy, że ktoś 
pokocha tego pięknisia i zde-

cyduje się podarować mu dom. 
Szukamy dla niego domu niewy-
chodzącego. Zeus jest wykastro-

wany, zaszczepiony, odrobaczo-
ny i zaczipowany. Test FIV/FeLV 
negatywny. RM ●

cO Wiemy O KOcie:

imię: Zeus
NR eWiDeNcyjNy: 2976
WieK: około 7 lat
Płeć: samiec
Przebywa w Miejskim 
Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach
NR teleFONu W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

zeus

Więcej Na WWW.KultuRa.tychy.Pl

21 wRzeŚnia, środa
godz. 9 i 11 – „DZIECI Z buLLERbyN” – spek-
takl Teatru Małego w Tychach (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 9 i 11 – „ALICjA” – spektakl Teatru 
Gęba (Teatr belfegor, al. Niepodległości 32)

22 wRzeŚnia, czwartek
godz. 9 i 11 – „DZIECI Z buLLERbyN” – spektakl 
Teatru Małego w Tychach (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 9 i 11 – „ALICjA” – spektakl Teatru 
Gęba (Teatr belfegor, al. Niepodległości 32)
godz. 17 – „IKONA NA NOWy WIEK – jerzy 
Nowosielski w świątyniach Śląska i Małopol-
ski. Przed 100. rocznicą urodzin” – konferencja 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Ostatni pojedynek” (MbP Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)

23 wRzeŚnia, piątek
godz. 18 – WIECZóR TANECZNy dla miesz-
kańców w dzielnicy Wartogłowiec (restauracja 
„Irys”, ul. Dzwonkowa 60)
godz. 18 – „STAN RZECZy – malarstwo i ar-
tefakty” – wernisaż wystawy beaty Wąsow-
skiej (Galeria Obok, Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. baczyńskiego)
godz. 19 – AuKSO PLAyS SILVESTROV – kon-
cert AuKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

24 wRzeŚnia, sobota
godz. 11 – MAPy PAMIęCI – warsztaty pla-
styczno-wspomnieniowe z tłumaczeniem na ję-
zyk ukraiński (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 11 – W LESIE – warsztaty muzyczne 
dla dzieci w cyklu AuKSO4KIDS (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – SCENA MłODEGO WIDZA: „Frania 
Piorun” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Wał-
brzycha (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

godz. 17 – „DEKAMERON” – spektakl Teatru 
DoRo z Klubu urbanowice MCK (Saka Koła Go-
spodyń Wiejskich, ul. Przejazdowa 8)
godz. 19 – jAM SESSION w AMC (Art Music 
Club, ul. Oświęcimska 53)
godz. 19 – WIECZOROWą PORą – zwiedza-
nie Stadionu Miejskiego i Tyskiej Galerii Sportu 
(Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 22 – RAVE IN THE CITy – koncert (Klub 
Muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

25 wRzeŚnia, niedziela
godz. 16 i 19.15 – „bOEING, bOEING” – spek-
takl komediowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 17 – FORTEPIAN PLENEROWy: „Tribute 
to Wodecki” – Klaudiusz jania, recital piani-
styczny (pl. baczyńskiego)

26 wRzeŚnia, poniedziałek
godz. 18 – AbECADłO SZTuKI – gawęda Ag-
nieszki Czyżewskiej o sztuce (MbP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

25 wRzeŚnia, 16 i 19.15: „boeing, 
boeing” – spektakl koMediowy, 
teatR MaŁy
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